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Liturgický cyklus C
Odp. Žalm: Buď veleben Hospodin nyní i na věky.
/15
K zamyšlení:
/13
/1027/1027/1026/10
Barva bílá. Mše vlastní. Gloria.

Tajemství seslání Ducha svatého, které jsme slavili minulou neděli, přirozeně

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vyvolává otázku po samotném vztahu mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem

svatým. Nový zákon na mnoha místech naznačuje, jak Bůh žije vnitřním životem.
Můžeme do tohoto vnitřního života nahlédnout či ho dokonce okusit?

Komentáře k liturgickým čtením:
1. čtení: Př 8,22-31

Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších, ale v 8.–9.
kapitole zazní hymnus na moudrost. Slovo moudrost zde neoznačuje intelekt či
chytráctví. Jde o umění žít v souladu s Bohem. Lze za ním slyšet náznaky popisu
vlastností Ducha svatého.

2. čtení: Řím 5,1-5

List Římanům pojednává o tom, jak lze získat ospravedlnění, které nám umožní
stanout před Bohem. Ve 4. kapitole se připomíná, že Abrahám uvěřil a bylo mu to
připočteno za spravedlnost. Zde svatý Pavel skoro mimochodem uvádí všechny
osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s jakými vazbami.

Evangelium: Jan 16,12-15

Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde
naznačil tajemství Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů.
Sledujme nejen pojmy Otec, Syn či Duch, ale také slovesa označující jednání
jednotlivých osob Trojice.
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Žijeme s církví

Papež: Duch svatý inspiruje otevřenou a vstřícnou církev založenou na
Boží lásce
Když v sobě uvidíte hořkost, pesimismus a smutné myšlenky – kolikrát jsme
do toho upadli! - když se něco takového stane, je dobré vědět, že to nikdy
nepochází od Ducha svatého. Nikdy: hořkost, pesimismus, smutné myšlenky
nepocházejí od Ducha svatého. Pocházejí od zla, které si libuje v negativitě a
často používá tuto strategii: živí v nás netrpělivost, viktimizaci, vyvolává v nás
potřebu litovat se – je to ošklivé, ta lítost nad sebou, ale jak často... -, a s
potřebou litovat se souvisí potřeba reagovat na problémy kritikou, svalováním
veškeré viny na druhé. Jsme z toho nervózní, podezřívaví a stěžujeme si.
Stěžování si, to je vlastně jazyk špatného ducha: vede vás ke stěžování si,
což je vždy smutná existence, s duchem pohřebního průvodu. Stěžování si...
Duch svatý vás naopak vyzývá, abyste nikdy neztráceli víru a vždy znovu
začínali: "Vstaňte! vstaňte! Vždycky ti dodá odvahu: Vstaň! A vezme tě za
ruku: Vstaň! Jak? Tím, že začneme jako první, aniž bychom čekali, až začne
někdo jiný. A pak tím, že každému, s kým se setkáme, přinášíme naději a
radost, ne stížnosti; tím, že nikdy nezávidíme druhým, nikdy! Závist je dveřmi,
kterými vstupuje zlý duch, říká to bible: skrze ďáblovu závist vstoupilo zlo do
světa. Nikdy nezáviďte, nikdy! Duch svatý vám přináší dobro, a vede vás k
tomu, abyste se radovali z úspěchů druhých: "Jak úžasné! Ale je hezké, že to
dopadlo dobře...".
Duch svatý je navíc konkrétní, není idealista: chce, abychom se soustředili na
přítomný okamžik, protože místo, kde jsme, a čas, který žijeme, jsou místy
milosti. Místo milosti je konkrétní místo dneška: tady a teď. Jak? Nejsou to
fantazie, které si můžeme vymyslet, je to Duch svatý a ten vás vždycky
přivede ke konkrétním věcem. Duch zla nás naopak chce odvrátit od
přítomného okamžiku, chce nás odvést jinam: často nás ukotvuje v minulosti:
v lítosti, v nostalgii, v tom, co nám život nedal. Nebo nás staví do budoucnosti
a živí v nás obavy, iluze, falešné naděje. Duch svatý to nedělá, vede nás k
lásce tady a teď, konkrétně: ne ideální svět, ideální církev, ne ideální řeholní
společenství, ale to, co je tady, na světle dnešního dne, v otevřenosti, v
prostotě. Jak se liší od toho zlého, který podněcuje věci řečené za zády,
pomluvy, tlachy! Pomluvy jsou ošklivý zlozvyk, který ničí identitu lidí.
(z homilie papeže Františka na Slavnost seslání Ducha svatého v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu)
(www.vaticannews.va)

Příprava na příští týden

Slavnost Nejsvětější Trojice
12. 6. 2022
Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za + Jiřinu a Vladislava Svobodovy.
v 9:30 na Rožberku – za živé a zemřelé z rodiny Štikovy.
v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl.
Liturgie v příštím týdnu
pondělí
čtvrtek
příští
neděle

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Slavnost Těla a Krve Páně
12. neděle v mezidobí

Mše svaté budou obětovány:
Pondělí
13.6.
Úterý
14.6.
Středa
15.6.
Čtvrtek
16.6.
Pátek
17.6.
Sobota
18.6.
Neděle
19.6.

v 7:30 - Pouchov – za Annu a Karla Smejkalovy, + rodiče a
sourozence z obou stran.
v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
mše svatá není
v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl.
v 18:00 – Pouchov – na poděkování za Dar Eucharistie.
v 8:00 – Lochenice – na dobrý úmysl.
v 17:00 – Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18 :00 – Pouchov – na dobrý úmysl.
v 17:00 – Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 – Pouchov – na úmasl dárce
v 8 hod – Pouchov – za syny Daniela a Františka, za mír a na úmysl
dárce.
v 9:30 – Rožberk – mše svatá nebude.
v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl.

Noc kostelů - poděkování
Děkuji Vám všem, kteří jste „Noc kostelů“ a „Týden otevřených kostelů“
připravili a obětavě při nich sloužili. Vážím si toho, Pán Bůh zaplať.
Slavnost Těla a Krve Páně
Tuto slavnost budeme mít ve farnosti ve čtvrtek. Dojde ke změně, mše svatá
nebude na Rožberku, nýbrž ve farním kostele od 18 hod. Na konci mše bude
adorace a požehnání farnosti. Srdečně vás zvu, abychom i v naší farnosti
společně poděkovali za nesmírný dar Eucharistie.
První svaté přijímání
Bude v naší farnosti příští neděli při mši svaté v 8 hod. Rádi zveme vás všechny
při této příležitosti po skončení mše na farní zahradu na setkání, drobné
občerstvení a kus řeči. Když počasí nedovolí potkat se na farní zahradě,
využijeme vnitřní prostory fary. Abychom se mohli všichni sejít při této
slavnosti, nebude mše svatá v 9:30 hod na Rožberku.
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
V naší farnosti jsme vybrali 8 946 Kč a v Lochenicích 1 060 Kč. Moc vám
děkuji za vaši štědrost.
Setkání františkánských terciářů
bude v pátek na faře a v kostele.
Tichá adorace
bude ve farním kostele dnes od 19:30 hod. Srdečně vás zvu.

Lektoři příští neděle 19.6.
Pouchov

Petra Petrová
Zdeněk Petr
Ludmila Černá

Úklid kostela – Pouchov: Skupina VI.

Rožberk

Miroslav Švorčík
Jana Pišlová
Marie Bártová

