FARNÍČEK
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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V posledních
nedělích jsme
otevřeli téma
eucharistie na
základě čtení z
6. kapitoly
Janova
evangelia.
Ježíš tuto
neděli již
nepokrytě
posune téma
od náznaků k
plnému
odkrytí karet.
Nejde o
maličkosti, jde
o život věčný.
Jakou roli a
jaký skutečný
význam v
našem životě
hraje
eucharistie?

K ZAMYŠLENÍ
Pro židy bylo Ježíšovo slovo provokací.
Z nebe může sestoupit jen Bůh a jeho
dary! Ježíš ale nejedná ze sebe. On
vydává své tělo a svůj život z lásky k
Otci a k člověku. „Toto je chléb, který
sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí,
neumřel.“ Jan využívá určité
dvojznačnosti významů. Ježíš mluví
jak o skutečném pokrmu, který mají
jíst ti, kdo ho přijali, tak ale mluví také
o přijetí Krista do srdce jako Pána
našeho vlastního života. Stává se tím,
co sytí naše duchovní nitro, stává se
zdrojem
našeho
života:
„Kdo bude
jíst tento
chléb,
bude žít
navěky.“

1. ČTENÍ 1 Král 19,4-8
Děj příběhu se odehrává v 9. stol. př. Kr. v Severním Izraeli, který
byl mnohem více rozvolněný ve víře v Hospodina. Eliáš je zde
jediný Hospodinův prorok. Na hoře Karmel se ostře postavil proti
pohanství. Sklidil tak nenávist manželky krále – propagátorky
pohanských kultů. Eliáš utíká stovku kilometrů do pouště. Je na
pokraji svých sil. Ale Bůh ho povede i nyní.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech
jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to
slyší pokorní a radují se. Velebte se mnou Hospodina, –
oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel
mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se
rozveselíte, – vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák
zavolal, a Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho strastech.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch, kdo
Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a vizte, jak je Hospodin
dobrý, – blaze člověku, který se k němu utíká..
Žalm 34

2. ČTENÍ Ef 4,30 – 5,2

List uvažuje o církvi a čtvrtá kapitola řeší otázku života ve
společenství. Na to navazuje klíčovým požadavkem přijetí Boha do
vlastního života, což znamená opustit svět zla a dát své síly dobru.
Autor v listu Efezanům (Ef 4,25 – 5,13) nastiňuje charakter
takového života.

EVANGELIUM Jan 6,41-51

Čteme na pokračování šestou kapitolu evangelia sv. Jana. Při slavení
Velikonoc si Izraelité připomínali i dar many. Jan zřejmě vytváří
paralelu k reptání Izraelitů na poušti, než dostali manu, protože také v
6. kapitole Janova evangelia židé reptají na „chléb z nebe“, jak Ježíš
sám sebe nazve. Všimněme si spojení „dávat chléb“ a vazby „já
dávám“. Na poušti sytí manou Bůh, zde dává chléb Kristus.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 13.8.
Ez 1,2-5.24-28c / Mt 17,22-27
Komentář: Náš Pán se podrobuje a platí daň. Ale i to koná
jako znamení. Nedává „ze svého“, ale skrze Petrovu udici…
ÚTERÝ 14.8.
Ez 2,8 – 3,4 / Mt 18,1-5.10.12-14
Komentář: Počítám-li se mezi těch devětadevadesát
„nezatoulaných“, chci mít trpělivost s pastýřem a jeho církví,
zatímco hledá ztracené a jakoby se ode mě vzdaluje!
STŘEDA 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a; / Lk 1,39-56
Komentář: Jako žena oděná sluncem je i dnes církev těhotná
Kristem. Podobně i dnes číhají ti, kdo jej chtějí zlikvidovat.
Maria je příslibem vítězství!
ČTVRTEK 16.8.
Ez 12,1-12 / Mt 18,21 – 19,1
Komentář: Falešný obraz Boha, jako účetního „má dáti –
dal“, způsobuje i mé pokřivené chování k druhým.
PÁTEK 17.8. Ez 16,1-15.60.63 nebo Ez 16,59-63 / Mt 19,3-12
Komentář: Věrnost a nerozlučitelnost manželství je obrazem
věrnosti Boha člověku. On také „trpí“, když vidí moje nevěry a
nestálost.
SOBOTA 18.8.
Ez 18,1-10.13b.30-32 / Mt 19,13-15
Komentář: Ježíš vkládáním rukou na děti dává najevo svoji
sounáležitost s nimi. Kéž dovedu Jeho velikost brát prostě,
jako dítě…

20. neděle v mezidobí
Př 9,1-6 / Ef 5,15-20 / Jan 6,51-58

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
12.8.
Pondělí
13.8.
Úterý
14.8.

Od 12.08. 2018 do 19.08. 2018
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Jaromíra Paličku, rodiče z obou stran a živou
rodinu
Pondělí 19. týdne v mezidobí
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Středa
15.8.

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
16.8.
Pátek
17.8.
Sobota
18.8.

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Pátek 19. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 19. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Pavlíkovou a
Hamalovou, a za dar zdraví

NEDĚLE
19.8.

RŮZNÉ OZNAMY:
V týdnu se v případě pastoračních potřeb obracejte na otce Václava (tel.
731 737 768).
DVD z primice otce Václava - zájemci se napište na list na stolečku.
V týdnu bude na faře tábor ze Slavkova.
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele, tel. 591 143 739, 733 676 604
e-mail: rkf.staravesnadondrejnici@doo.cz; web: http://www.farnoststaraves.cz

