FARNÍČEK
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Minulou
neděli jsme
začali rozvíjet
meditaci nad
pojmem
eucharistie.
Ježíš však
nezačíná
úvahu velkou
teoretickou
teologií, ale
velmi osobní
otázkou: Co
hledáme? Proč
přicházíme na
mši svatou?
Proč se
modlíme? Co
je nejhlubší
důvod našeho
hledání?

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš se pustil velmi ostře do
konfrontace se zástupem: „Hledáte
mě ne proto, že jste viděli znamení,
ale že jste se dosyta najedli.“ Je to
trapné, ale pravdivé. Bůh chce
rozdávat svoji posilu, ale nejde to bez
vztahu mezi darujícím a obdarovaným.
Podmínkou je uvěřit, že Bůh je dobrý,
že chce člověka učinit šťastným.
Zástup Ježíši přes velké znamení
nevěří! Pán má připravený obrovský
dar, znamení nesmírnosti své lásky,
nabízí člověku účast na Božím životě…
Jsou ovšem lidé ochotni uvěřit? A my?

1. ČTENÍ Ex 16,2-4.12-15
Kniha Exodus vypráví o vyjití Izraele z egyptského otroctví (před
rokem 1200 př. Kr.). V předchozí kapitole zní vítězná píseň o
přechodu Rudého moře. A hned vzápětí Izrael pochybuje. Ale Bůh
jejich pochybnost obrátí v požehnání, ba dokonce tak
předznamená mnohem větší dar – eucharistii.

Nebeský pokrm dal jim Hospodin.
Co jsme slyšeli a poznali, – co nám otcové vyprávěli, –
příštímu pokolení budeme vypravovat – slavné
Hospodinovy činy i jeho moc. Poručil mrakům nahoře
– a otevřel brány nebes, – seslal na ně déšť many, aby
se najedli, – a dal jim nebeský pokrm. Člověk jedl chléb
silných, – pokrm jim poslal do sytosti. – Přivedl je do
své svaté země, – k horám, které získala jeho pravice.
Žalm 78

2. ČTENÍ Ef 4,17.20-24
Čtvrtá kapitola Listu Efezanům je věnovaná životu ve
společenství. Pavel zná realitu a nekreslí žádný naivní obraz.
Naopak! Snaží se přivést čtenáře, kteří donedávna žili pohanskými
mravy, k plnému rozhodnutí pro Boha, a tedy k zřeknutí se
pohanských praktik.

EVANGELIUM Jan 6,24-35

V šesté kapitole se otevře velké téma „chleba života“. V
první části se vypráví o nasycení pěti tisíc. Lidé viděli
zázrak a jsou fascinováni. A právě to otevře diskusi, kterou
budeme sledovat po několik nedělí! Tématem bude víra a
„nová mana“, kterou je sám Kristus.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 6.8. svátek Proměnění Páně
Dan 7,9-10.13-14 nebo 2 Petr 1,16-19 / Mk 9,2-10
Komentář: Tito tři apoštolové poznají i úzkost v Getsemanech.
Kéž slavné dny, kdy vnímáme Pánovu slávu, jsou průpravou,
abychom neselhali, neusnuli…
ÚTERÝ 7.8.
Jer 30,1-2.12-15.18-22 / Mt 14,22-36
Komentář: Strach z Pána, někdy strach z církve, překonám,
pokud mu půjdu vstříc. Podrží mě!
STŘEDA 8.8.
Jer 31,1-7 / Mt 15,21-28
Komentář: Žena vstoupila s Ježíšem do dialogu. I tím, že mu
dokázala oponovat. Možná bude moje modlitba účinnější,
přednesu-li i já Pánu své námitky.
ČTVRTEK 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Oz 2,16b.17b.21-22 / Mt 25,1-13
Komentář: Mnozí se ptají: kde byl Bůh v Osvětimi? Patronka
Evropy, žena z židovského národa, nám dává lekci: zaslíbení se
Hospodinu znamená být s Ním i tam, kde je lidmi zabíjen.
PÁTEK 10.8. svátek sv. Vavřince 2 Kor 9,6-10 / Jan 12,24-26
Komentář: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi
smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince poklady
církve. I dnes!
SOBOTA 11.8.
Hab 1,12 – 2,4 / Mt 17,14-20
Komentář: Nedostatečnost a neschopnost podílet se na
Ježíšových mocných činech je i dnes zřejmá. Pane, dej nám víc
víry! A zdravého sebevědomí…

19. neděle v mezidobí
1 Král 19,4-8 / Ef 4,30 – 5,2 / Jan 6,41-51

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 05.08. 2018 do 12.08. 2018
NEDĚLE
5.8.
Pondělí
6.8.
Úterý
7.8.
Středa
8.8.
Čtvrtek
9.8.
Pátek
10.8.
Sobota
11.8.
NEDĚLE
12.8.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Vlastu a Cyrila Foltovy a živou rodinu
Svátek Proměnění Páně
Úterý 18. týdne v mezidobí
Památka sv. Dominika, kněze
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Mše sv. v 18:00 hod: Na poděkování Bohu a Panně Marii za přijatá
dobrodiní s prosbou o ochranu pro celou rodinu do dalších let
Památka sv. Kláry, panny
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zástup o. Vítězslav Řehulka
Mše sv. v 10.30 hod: Za Jaromíra Paličku, rodiče z obou stran a živou
rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

V týdnu se v případě pastoračních potřeb obracejte na otce Václava (tel.
731 737 768).
Návštěvy nemocných - v pátek v dopoledních hodinách.
Prosíme o modlitbu za naše děti, které v tomto týdnu prožívají tábor
v Potštátě.
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