FARNÍČEK
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Napadlo nás
někdy zastavit se
nad rituály, které
běžně doma či v
práci děláme, a
ptát se, proč je
konáme? Jistě,
často je to jasné,
ale některé svůj
původní význam
ztratily, a přesto
je konáme. Po
několik nedělí se
zabýváme
důležitým textem
Janova evangelia
vztahujícím se k
eucharistii.
Nepřistupujeme k
ní jen
mechanicky? Co
vlastně znamená?
Všimněme si dnes
míst, kde budeme
číst o pokrmu,
nasycení či
hladovění.

K ZAMYŠLENÍ
Jíst něčí tělo? To je děsivá představa.
Jíst ovšem znamená, že díky pokrmu se
my sami stáváme života schopnými.
Možná by nám pomohlo srovnání s
mateřským kojením, kdy se dítě sytí z
těla matky. Bez její pomoci by nepřežilo.
V eucharistii se setkáváme s Kristem,
který se za nás zcela vydal – zemřel. To
je obraz oběti, která byla obětována
místo obětníka! Oběti podle Písma se
účastnili ti, kdo jedli maso z ní
připravené jako pokrm. Ježíš využil
starozákonní představy, aby nabídl zcela
nový způsob osobního setkání s
darujícím se
Bohem. On
se vydává
nám a my se
sytíme jeho
obětí. A tak
máme život!

1. ČTENÍ Př 9,1-6
Kniha Přísloví vznikla jako soubor jednotlivých krátkých výroků z
nejrůznějších oblastí lidského života. Ale najdeme zde i
ucelenější části: Devátá kapitola je podobenství o moudrosti a
hlouposti, které jsou symbolizovány dvěma ženami. Obě něco
předkládají, ale jejich nabídka nese odlišné ovoce.

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. Bojte se Hospodina,
jeho svatí! – Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. – Mocní
strádají a hynou hlady, – nic nechybí těm, kdo hledají
Hospodina. Pojďte, synové, a slyšte mě, – naučím vás bát
se Hospodina. – Miluje kdo život? – Přeje si dny štěstí?
Zdržuj svůj jazyk od zlého, – své rty od falešných slov. –
Chraň se zlého a čiň dobré, – hledej pokoj a usiluj o něj!
Žalm 34

2. ČTENÍ Ef 5-15,20
Již v minulých nedělích jsme připomněli, že autor nejprve
mluvil o životě ve společenství a na to navázal poučením, co
patří a nepatří do života společenství. V těchto jednotlivých
poučeních a povzbuzeních pokračuje i v naší perikopě.

EVANGELIUM Jan 6,51-58

Ježíšova řeč o chlebu života se posouvá do vyhrocené fáze. Nejprve
se točila kolem many, kterou Bůh dal Izraeli na poušti. Nyní ale
Kristus ztotožní novou manu se svým tělem (doslova „masem“) a
krví. Nejde o symbol, ale o skutečný pokrm. Pro řádného Izraelitu
bylo naprosto nemyslitelné, aby jedl lidské maso. A Ježíš jde ještě
dál. Účast na „hostině jeho těla“ je účastí na společenství s Bohem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 20.8. Ez 24,15-24 / Mt 19,16-22
Komentář: Ztráta milované osoby předchází bolesti ještě větší.
Osobní tragédii následuje znesvěcení a nářek. Sounáležitost se
společenstvím je v osobním utrpení jednotlivce krásně vyjádřená.
ÚTERÝ 21.8.
Ez 28,1-10 / Mt 19,23-30
Komentář: V minulém století máme mnoho důkazů pravdivosti
tohoto varování. Vždy špatně dopadne, když se lidé pyšně
prohlásí Bohem! Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…
STŘEDA 22.8.
Ez 34,1-11 / Mt 20,1-16
Komentář: Pastýř, který nesleduje plochu pastviny, ale vlastní
seberealizaci, se nesmí divit, že mu Pán stádo odejme. Jsem
ochoten vidět znamení doby a vejít na nové, čerstvé pastviny?
ČTVRTEK 23.8.
Ez 36,23-28 / Mt 22,1-14
Komentář: Pán sám projeví svou moc! S naším kamenným
srdcem to již není možné. Neohrožuje mé svědectví ztráta
lidskosti?
PÁTEK 24.8. svátek sv. Bartoloměje Zj 21,9b-14 / Jan 1,45-51
Komentář: Dokážeme my někomu přiblížit Ježíše? Dokážeme k
Jeho církvi přivést někoho poctivého, „ve kterém není lsti“?
SOBOTA 25.8. Ez 43,1-7a / Mt 23,1-12
Komentář: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. Jeho
velebnost vchází branou, která je pro Něj otevřená, třebas je
město poněkud opevněné

21. neděle v mezidobí
Joz 24,1-2a.15-17.18b / Ef 5,21-32 / Jan 6,60-69

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
19.8.
Pondělí
20.8.
Úterý
21.8.
Středa
22.8.
Čtvrtek
23.8.
Pátek
24.8.
Sobota
25.8.
NEDĚLE
26.8.

Od 19.08. 2018 do 26.08. 2018
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Pavlíkovou a
Hamalovou, a za dar zdraví
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Památka Panny Marie Královny
Mše sv. v 18:00 hod: 1. Za Břetislava Paličku, živou a zemřelou rodinu.
2. Za hladký průběh porodu a požehnání pro rodinu Damianovou

Čtvrtek 20. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Mše sv. v 18:00 hod: 1. Poděkování za 75 let života a 40 let společného
života.
2. Poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou
rodinu

Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za dar života a požehnání do dalších let. Za
zemřelého manžela Ryšavíka a celou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

DVD z primice otce Václava - zájemci se napište na list na stolečku.
Rozlučka s odcházejícími týmáky a přivítání nových - v sobotu od 14:30
hod. Začátek v kostele společnou modlitbou, poté program ve farním areálu.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI (na celý program i na krátké posezení).
Také prosíme a předem děkujeme za příspěvky k občerstvení.
…
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