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V. neděle velikonoční

Zradou je Bůh oslaven?
Zní to jako protimluv.
Jakkoli Jidáš usiluje o zkázu
Krista, z hlediska Boží strategie právě začala cesta vykoupení. Ježíšova smrt a vzkříšení je oslavou Boha, oslavou
a ukázkou Boží vlády nad
světem. Z kázání svatého Efréma, jáhna Náš Pán
byl rozdrcen smrtí, ale tím
prorazil cestu k jejímu zničení. Sám se podrobil smrti
a podstoupil ji z vlastní vůle,
aby touž smrt proti její vůli
potřel. Náš Pán totiž vyšel
a nesl si kříž, jak to chtěla
smrt. Na kříži však zvolal
mocným hlasem a vyvedl
mrtvé z podsvětí, i když se
smrt vzpírala. Skrze tělo,
které přijal, jej smrt zabila.

Ale stejnou zbraní dobyl nad
smrtí vítězství. Jeho božství
se skrylo v lidství a utkalo
se se smrtí. Ta zabila i byla
zabita: zabila život přirozený,
ji však zabil život nadpřirozený. Protože by Pán nemohl
bez těla propadnout smrti ani
by ho bez těla nemohlo pohltit podsvětí, přišel k Panně,
aby si z ní vzal nástroj těla
a otevřel jím brány podsvětí. S tělem, které přijal, vstoupil do pekel, uchvátil jejich
bohatství a vyplenil jejich
poklady… Sláva tobě, Kriste,
neboť tys přijal tělo smrtelného člověka a učinil z něho
pramen života pro všechny smrtelníky. Arciže žiješ!
Vždyť tvoji vrahové učinili

Krátké oznamy
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z tvého života setbu; po způsobu rolníků jej zaseli do hluboké
země jako pšenici, aby vzešel
a zároveň dal život mnohým.
Nuže, nabídněme Kristu svou
lásku jako velkou a všezahrnující oběť. Ať tryská bohatství
našich chvalozpěvů a modliteb k tomu, který nabídl Bohu
za oběť svůj kříž, abychom
skrze něj byli všichni štědře
obdarováni.
otec Josef

na svátost biřmování. Tato příprava začne
• Příští neděli 22. Května je ve všech farnospo letních školních prázdninách.
tech sbírka na pronásledované křesťany
• Připravujeme: otec Petr Chalupa a spol,
• Biblická hodina nebude.
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ PRO PRVO• Každou neděli je pro vás otevřena naše farní
KOMUNIKANTY A JEJICH RODINY.
knihovna ve Velké Bystřici od 9:00 do 10:00
Datum: 29.05.2022 Čas: 17:00 - 18:30
• Úřední hodiny na faře ve Velké Bystřici
Fara Velká Bystřice
ve středu 18. 5. od 16:00 do 19:00
• První svaté přijímání je domluvené. Zveme
a v pátek 20. 5. od 9:00 do 13:00
• Poděkování za veliký kus dobře odvedené
vás už nyní na slavnostní okamžik, kdy 9
práce nejmenovaným farníkům z Hluboček
dětí přistoupí poprvé „k hostině Beránkopři výsadbě nového živého plotu okolo kosvě“ ve farním kostele Stětí svatého Jana
tela.
Křtitele ve Velké Bystřici. Koná se v neděli
• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu
19. 6. v 11:00
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Přenášet se budou nedělní a sváteční mše svaté
z farního kostela ve Velké Bystřici.
Dále pak každodenní společná modlitba růžence ve 20:00.
Do vyhledávacího řádku aplikace
YouTube napište „josef opluštil “.
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