FARNÍČEK
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Po několik nedělí
budeme číst z 6.
kapitoly Janova
evangelia o
chlebu života.
Příběh navazuje
na evangelium z
minulé neděle, i
když zaznělo v
Markově podání.
Vše začne
„zápletkou“, o
které dnes
budeme číst a
která rozběhla
velké a velmi
důležité
teologické
vyprávění. Dílčí
téma této neděle
podobně jako
minulou neděli je
Boží štědrost a
všímavost k
lidské nouzi.

K ZAMYŠLENÍ
Text Janova evangelia v šesté
kapitole nabízí bohatý materiál k
úvahám o eucharistii. Vyprávění
začíná lehkou zápletkou – lidé
nemají na opuštěném místě
dostatek jídla. Ale již zde
potkáváme první impulz k
uvažování: Bůh vidí lidskou nouzi a
umí ji řešit. Není lhostejný. Ježíš
rozdává! A pomáhají zde
apoštolové. Mají sami jen velmi
málo, ale i s
tím Bůh
dokáže
pracovat.
Stačí toto
„málo“
Bohu
nabídnout.

1. ČTENÍ 2 Král 4,42-44
Příběh se odehrává v polovině 9. stol. př. Kr. a patří do
zpráv o mocných činech proroka Elíši, nástupce proroka
Eliáše. Hospodinovo slovo se současně stává zaslíbením do
budoucna, které se naplní v evangeliu.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji
zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě tvého
království, – ať mluví o tvé síle. Oči všech doufají v
tebe – a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. – Otvíráš svou
ruku – a sytíš vše živé s laskavostí. Spravedlivý je
Hospodin ve všech svých cestách – a svatý ve všech
svých činech. – Blízko je Hospodin všem, kdo ho
vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně. Žalm 145
2. ČTENÍ Ef 4,1-6
List Efesanům se věnuje pojmu církev, vztahu Krista a
církve, ale také vztahům uvnitř církve. Jedním ze
základních problémů každého společenství je odlišnost –
lidí, nadání, darů i sil.
EVANGELIUM Jan 6,1-15

Začínáme číst 6. kapitolu Janova evangelia a budeme ji po
pět nedělí sledovat. Tento dlouhý text (71 veršů) má
několik dramatických zlomů a řadu teologických výroků.
Odrazovým můstkem je zázrak, o němž nyní čteme. Jak se
ukáže dále, cílem je vysvětlení Kristova sebedarování v
eucharistii!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 30.7.
Jer 13,1-11 / Mt 13,31-35
Komentář: Zatvrzelostí a pýchou lidských srdcí, zbožštěním
toho, co za to nestojí, přijde pád společnosti. Přestože měla tolik
šancí a Pán ji měl ovázanou jako bederní pás na svém těle…
ÚTERÝ 31.7.
Jer 14,17-22 / Mt 13,36-43
Komentář: Úzkostné volání s vědomím vlastní ubohosti je
předpokladem k tomu, aby se zjevila velikost a sláva Boží.
Dokážu si připustit vlastní nedostatečnost a omezenost? Vzorem
ať mi je svatý Ignác!
STŘEDA 1.8.
Jer 15,10.16-21 / Mt 13,44-46
Komentář: Jsem s tebou, nabízí Hospodin i mně. Platí to ovšem
za předpokladu, že sám budu ochoten bojovat.
ČTVRTEK 2.8.
Jer 18,1-6 / Mt 13,47-53
Komentář: Tvůrčí ruku Hospodinovu mohu pozorovat i na
vlastním duchovním vývoji. Kolikrát už musel mou umíněnost
zpracovat, rozválet, přemodelovat…
PÁTEK 3.8.
Jer 26,1-9 / Mt 13,54-58
Komentář: Nenávist k Božím pravdám se obrací i proti těm, kdo
je hlásají. Bez překonávání odporu pro Něj nelze pracovat. Jsem
schopen unést třeba jen menší protivenství?
SOBOTA 4.8.
Jer 26,11-16.24 / Mt 14,1-12
Komentář: I v době pronásledování měli ti, kdo hlásali pravdu,
mnohdy přirozenou úctu svých protivníků. Na rozdíl od těch, kteří
se přizpůsobili. Kéž se dovedu zastat „proroků“ i přes nepřízeň
doby.

18. neděle v mezidobí
Ex 16,2-4.12-15 / Ef 4,17.20-24 / Jan 6,24-35

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
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Od 29.07. 2018 do 05.08. 2018
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Koudelovou a
Boháčovou
Pondělí 17. týdne v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Mše sv. v 18:00 hod: Poděkování za dožití životního jubilea
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Pátek 17. týdne v mezidobí
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Vlastu a Cyrila Foltovy a živou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

Dovolená o. Jana od neděle do soboty - v případě pastoračních potřeb volejte
o. Karla Javorka (tel. 602 678 600).
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