FARNÍČEK
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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S Bohem je to
těžké. Často
bychom chtěli
znát přesné
vysvětlení, proč
jsou věci tak či
onak, ale Bůh
nám ho
nesděluje. Co ve
svých
důsledcích
znamená
uvěřit? Během
prázdninových
nedělí jsme četli
eucharistickou
řeč z Janova
evangelia.
Budeme číst
poslední část.
Opustí učedníci
svého mistra,
když nerozumí?

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš učedníky postavil před
hotovou věc. S jeho tělem a krví se
to má tak, že budou pokrmem a
nápojem. Ani se učedníků
nezeptal… Jak by ale mohli posoudit
Boží záměr, když ještě nezažili
Velikonoce? Podobně ani my často
neznáme, jak se události budou
vyvíjet, a přeci Bohu vyčítáme. Je
jasné, že jsou situace úsměvné a
okamžiky skutečně dramatické. My
ovšem nedokážeme domyslet dosah
událostí a často je vidíme pouze
svýma očima. Bůh ale jedná s
láskou. Ví,
proč a jak
mají věci být.
Má šanci
získat naši
důvěru?

1. ČTENÍ Joz 24,1-2a.15-17.18b
Kniha Jozue líčí nesnadný okamžik vstupu Izraelitů do zaslíbené
země. Tato kniha nepopisuje přesné historické události, vznikla
mnohem později. Slavnostním jazykem nabízí teologický výklad
skutečností. Proto končí (Joz 24) slavnostní obnovou smlouvy s
Bohem: Jozue dá Izraeli na vybranou – přijmout, či odmítnout Boží
smlouvu.

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. Hospodinovy očí hledí na spravedlivé, – k jejich volání se skloní jeho
sluch. – Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, – aby vyhladil ze země
vzpomínku na ně. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, – vysvobodil je z
každé jejich tísně. – Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, –
na duchu zlomené zachraňuje. Spravedlivý mívá mnoho soužení, –
Hospodin však ho ze všech vyprostí. – Chrání všechny jeho kosti, – ani
jedna z nich nebude zlomena. Zloba uštve bezbožníka k smrti, – kdo
nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. – Hospodin zachraňuje duše
svých služebníků, – nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
Žalm 34

2. ČTENÍ Ef 5-21-32
Čtení patří do závěrečné části listu, v níž svatý Pavel povzbuzuje
čtenáře k životu podle evangelia. Obsahuje prvky dobového
pohledu na manželství. Ovšem důležitější je odhalit, v čem
povzbuzuje ženy a v čem muže. Obě strany mají svá úskalí a své
úkoly. Nepřehlédněme významné srovnání manželství a církve!

EVANGELIUM Jan 6,60-69

Vyvrcholení! Tak lze nazvat závěrečné verše 6. kapitoly. Ježíš nejen
nastínil podstatu spásy (vlastní oběť), ale naznačil, jak se stát
účastnými této oběti, totiž přijetím jeho těla a krve. Pít krev je
výslovně zakázáno, stejně jako jíst lidské maso! Není divu, že
Izraelité jsou zděšeni. Klíčová je otázka adresovaná apoštolům a
Petrova reakce: „My jsme uvěřili, proto zůstaneme, i když
nerozumíme.“

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 27.8.
2 Sol 1,1-5.11b-12 / Mt 23,13-22
Komentář: Dokážeme Pána reprezentovat, jako křesťané v
Soluni? (Po osmi staletích právě odtud přišli naši věrozvěstové.)
Bude jednou jeho jméno oslaveno i skrze nás…?
ÚTERÝ 28.8.
2 Sol 2,1-3a.14-17 / Mt 23,23-26
Komentář: Falešné zprávy a popletení hlav není tedy nic nového.
Zbraň proti tomu je podobná, jako tenkrát: dobrý čin i slovo!
STŘEDA 29.8.
Jer 1,17-19 / Mk 6,17-29
Komentář: „Není dovoleno“ – nekompromisní varování, které je
úkolem církve i dnes. Pokud to nedovede nebo nechce, ztratí hlavu
kličkováním.
ČTVRTEK 30.8.
1 Kor 1,1-9 / Mt 24,42-51
Komentář: Korint, bohaté přístavní město – ovšem (nebo díky
tomu?) známé svým neřestným životem. Tamní křesťany Pavel
vybízí ke svatosti, ke společenství s Ježíšem. Periferie nemusí být
vždy tam, kde je bída materiální. Zvěstování a následování je
možná těžší tam, kde je nadbytek…
PÁTEK 31.8. 1 Kor 1,17-25 / Mt 25,1-13
Komentář: Nauka o kříži je opravdu vysvobozením z neplodných
spekulací naší bohaté společnosti! Dnes budu myslet na
pronásledované křesťany, kteří teorii stvrzují svým utrpením.
SOBOTA 1.9. 1 Kor 1,26-31 / Mt 25,14-30
Komentář: Mohu mít radost z toho, že Pán „zahanbuje mocné“. A
děkuji, že o Něm vím! Kéž mě to naplní pokorou, ale i
sebevědomím.

22. neděle v mezidobí
Dt 4,1-2.6-8 / Jak 1,17-18.21b-22.27 / Mk 7,1-8.14-15.21-23

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
26.8.
Pondělí
27.8.
Úterý
28.8.
Středa
29.8.
Čtvrtek
30.8.
Pátek
31.8.
Sobota
1.9.
NEDĚLE
2.9.

Od 26.08. 2018 do 02.09. 2018
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
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Bohoslužba slova se svatým přijímáním
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Pátek 21. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za Augustina a Andělku Hložánkovy a rodinu
Sobota 21. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Paličkovou, manžela a živou rodinu
Při mši sv. žehnání školákům a učitelům – přineste učební pomůcky.

Duchovní správa během týdne - o. Karel Javorek 602 678 600.
Možnost ke svátosti smíření před začátkem školního roku - v pátek od 17
hod.
Poděkování za úrodu - neděle 9. září.
Setkání farní rady - neděle 16. září.
Rozpis náboženství pro tento rok - mateřská školka dle domluvy a zájmu 1x
za 14 dní. Středa: 1.třída 11.10-11.55 hod. ve škole, ostatní na faře.;
2.-3. třída 12.30-13.15 hod.; 4. třída 13.15-14.00 hod. (příprava na 1. sv.
přijímání); 5.-6. třída 14.00-14.45; Čtvrtek: 7. třída 12.30-13.15; 8.-9. třída
15.00-15.45. Přihlášky do náboženství vyplňují pouze ti, kteří ještě nebyli
přihlášeni. Vyučování začne v týdnu od 10. září.
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