FARNÍČEK
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Stará se
Bůh o
člověka?
Tato neděle
otevře téma
péče Boha o
člověka,
jeho
přístupu a
také jakou
roli v tom
všem mají
lidé. Bůh
jedná jako
skutečný
otec či
chceme-li,
jako dobrý
pastýř.

K ZAMYŠLENÍ
Učedníci jsou v plné práci, obsluhují
zástup, hovoří s lidmi, obhajují
mistra, naslouchají mu. Dokonce byli
na první misijní cestě po dvojicích a
zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale
Pán nevidí především výkon, ale je
samotné. Bůh si všímá nás, výkon je
až na nějakém druhém či dalším
místě. První je člověk. A stejně
Kristus reaguje, když uvidí zástup,
který touží po Bohu. Řecké slovo,
které zde zazní, označuje slitování či
soucit. Bůh je soucitný a není
lhostejný. Jak ale vyřešit nouzi
všech? Brzy učedníci zažijí zázrak
Božího
soucitu. Nyní
především
vidí, že Ježíš
je hluboce
lidský!

1. ČTENÍ Jer 23,1-6
Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako
profesionální prorok na dvoře krále Jóšiáše. Po cca patnácti letech
se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize (po roce
609 př. Kr.). Králové stále mění spojence, Izrael podléhá
dobyvatelům, zrazuje vazalské smlouvy… V době zmatku a
chaosu Pán přislibuje pevného pastýře, který své stádo povede.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi
prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde
si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši. Vede mě
po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel
temnotou rokle, – nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
– Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro
mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš
olejem, – má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí –
po všechny dny mého života, – přebývat smím v
Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. Žalm 23
2. ČTENÍ Ef 2,13-18
List Efezanům ve druhé kapitole vysvětluje, že spása je dar, a nikoli
zásluha. Pak otevře téma spásy pohanů. V 11. a 12. verši ukazuje,
že pohané kdysi žili bez Boží milosti. Ale nyní jsou rozdíly mezi židy
a pohany setřeny. Od 14. verše (druhé věty čtení) cituje hymnus
na smíření židů a pohanů. Nyní jsou všichni jedno v Kristu.

EVANGELIUM Mk 6,30-34

Perikopa navazuje na minulou neděli, kdy Pán vyslal
učedníky na první misii. Ježíš si všímá únavy učedníků. Ale
události se seběhnou tak, že bude následovat zázračné
nasycení nečekaně shromážděného zástupu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 23.7. svátek sv. Brigity Gal 2,19-20 / Jan 15,1-8
Komentář: Spolupatronka Evropy, maminka osmi dětí – z toho
i jedné budoucí světice. Ratolest napojená na Krista. Jistě i s
bolestí čištěná, prořezávaná. Jen tak mohla nést mnoho ovoce.
Také já bez Krista nedokážu nic!
ÚTERÝ 24.7.
Mich 7,14-15.18-20 / Mt 12,46-50
Komentář: Chci si uvědomit, co vyplývá z tohoto příbuzenství s
Ježíšem. Povede to ke změně postojů k mému vlastnímu
duchovnímu životu i k blízkým. Bude to na mně vidět?
STŘEDA 25.7. svátek sv. Jakuba 2 Kor 4,7-15 / Mt 20,20-28
Komentář: Přímluvu maminky, která Kristovu zvěst
nepochopila, náš Pán vlastně vyslyšel: Jakub umírá jako první z
apoštolů!
ČTVRTEK 26.7.
Jer 2,1-3.7-8.12-13 / Mt 13,10-17
Komentář: Kdo má (ochotu a snahu), kultivuje tím i své lidství a
přirozené schopnosti. Kdo je neochotný naslouchat a pěstovat v
sobě život Božího slova, zbavuje se sám toho dobrého,
lidského, co je v něm. A tak je mu „vzato i to, co má“…
PÁTEK 27.7.
Jer 3,14-17 / Mt 13,18-23
Komentář: Rozsévač svým semenem nešetří. Záleží na půdě,
kterou mu připravím. V tom je právě moje spoluzodpovědnost
za Jeho práci.
SOBOTA 28.7.
Jer 7,1-11 / Mt 13,24-30
Komentář: Od Pána se chci učit trpělivosti. Není mým úkolem
předčasně vytrhávat plevel. To On je pánem žní.

17. neděle v mezidobí
2 Král 4,42-44 / Ef 4,1-6 / Jan 6,1-15

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 22.07. 2018 do 28.07. 2018
NEDĚLE
22.7.
Pondělí
23.7.
Úterý
24.7.
Středa
25.7.
Čtvrtek
26.7.
Pátek
27.7.
Sobota
28.7.
NEDĚLE
28.7.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodiče, manžela a živou rodinu
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Úterý 16. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 8:00 hod: Volný úmysl
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Gorazda a druhů
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 16. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Koudelovou a
Boháčovou
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