FARNÍČEK
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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Vánoční
dobu
zakončujeme
svátkem Křtu
Páně.
Původně se
tato
evangelijní
událost
spojovala se
slavností
Zjevení Páně.
Jde o
moment,
kterým
začíná
Ježíšovo
veřejné
vystoupení.
Lze číst také
texty: Iz 55,111; 1 Jan 5,19.

K ZAMYŠLENÍ
Křest Páně není totožný se křtem, jak
ho později chápe křesťanství. K Janu
Křtiteli přicházejí pokorní lidé, vědomi
si svého hříchu a symbolicky se
nechávají omýt vodou. Křest pro
křesťany je především obmytím od
dědičné viny a je to reálné odstranění
této překážky. Ježíš ze sebe nesmývá
žádnou vinu. On přišel, aby vzal náš
hřích na sebe. A když toto své
rozhodnutí ukázal (Jan Křtitel přesně
vystihuje, že Ježíš není pokřtěn ve
stejném významu jako ostatní lidé),
zjevuje se celá Nejsvětější Trojice,
protože na záchraně člověka se podílí
všechny tři osoby Trojice. Znamená
to, že
naplno
začal Boží
projekt
záchrany.

1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se
domníváme, že jde o jiného autora než v předešlých
kapitolách. Tento text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době
největšího útlaku v babylonském zajetí. A právě zde Bůh
zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání.

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu
slávu a moc. – Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho
jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad
spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak je mocný, –
hlas Hospodinův, jak je velkolepý! Vznešený Bůh
zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni
volají: Sláva! – Hospodin trůnil nad potopou, –
Hospodin jako král bude trůnit věčně.
Žalm 29
2. ČTENÍ Sk 10,34-38
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu
pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru.
Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný
radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo…
EVANGELIUM Mk 1,6b-11

Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde
Ježíš symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu,
kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci.
Proto sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska – Duch
svatý – se od této chvíle bude projevovat.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 8.1.
1 Sam 1,1-8 / Mk 1,14-20
Komentář: Bezdětnost byla pro oba nepředstavitelně tíživá!
Dle posledních vět v úryvku však byla překonána vzájemnou
láskou. Mohu prosit za ty, kdo touží po dítěti…
ÚTERÝ 9.2.
1 Sam 1,9-20 / Mk 1,21b-28
Komentář: Kéž si i já dovedu vylévat srdce před
Hospodinem. On bude pak se mnou. Nejen v těžkých
chvílích. A „postaví mě na nohy“.
STŘEDA 10.1.
1 Sam 3,1-10.19-20 / Mk 1,29-39
Komentář: Citlivost a vnímavost k Hospodino-vým slovům
splývá často s hlasem blízkých. I mně někdy trvá, než
rozliším, zda mě volá právě On.
ČTVRTEK 11.1.
1 Sam 4,1-11 / Mk 1,40-45
Komentář: Prohraná bitva musela být šokující! Ukořistění
archy bylo zkouškou víry pro Izrael. Hospodin však byl nad
tím vším…
PÁTEK 12.1.
1 Sam 8,4-7.10-22a / Mk 2,1-12
Komentář: Samuel poukazuje na nebezpečí, lid jej však
neposlechl; dějiny má i dnes v rukou Hospodin spolu s naší
účastí. Se Samuelem soucítím, unést to není snadné.
SOBOTA 13.1.
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a / Mk 2,13-17
Komentář: Ustanovení prvního krále, Saula; konečné
vysvobození z moci nepřátel však dokoná Pomazaný,
Mesiáš, Kristus.

2 . neděle v mezidobí
1 Sam 3,3b-10.19 / 1 Kor 6,13c-15a.17-20 / Jan 1,35-42

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
7.1.
Pondělí
8.1.
Úterý
9.1.

Od 07.01. 2018 do 14.01. 2018
Svátek Křtu Páně + mši svatou doprovodí zpěvy Ondřejnice
Mše sv. v 10.30 hod: Za Anežku a Zdeňka Kratochvílovy, rodiče a
sourozence
Pondělí 1. týdne v mezidobí
Úterý 1. týdne v mezidobí

Středa
10.1.

Středa 1. týdne v mezidobí
Bohoslužba slova se sv. přijímáním v 18:00 hod.

Čtvrtek
11.1.
Pátek
12.1.
Sobota
13.1.

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod v kapli na faře
Pátek 1. týdne v mezidobí
Mše sv. zaměřena pro děti
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 1. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
14.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelého manžela, rodiče a živou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

Velké poděkování za veškeré dary, pomoc, scénku atd. na včerejším plese.
Tým s o. Janem je od zítřka na exerciciích na Hostýnu - pro potřeby
duchovní správy volejte jáhna Václava Rylka (tel. 731 737 768).
V pátek bude mše sv. zaměřena pro děti - před ní na faře od 16:30 schůzka
ministrantů + nácvik scholičky na mši sv.
Třikrálová sbírka - proběhne v sobotu 13.1. 2017. Kdo můžete pomoci, z řad
dětí a vedoucích, hlaste se u paní Andrey Volné (606 475 542).
Vzdělávání dospělých - v neděli 21. ledna na faře.
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