FARNÍČEK
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Začíná školní
rok a s ním
jako by se
změnila i
témata čtení.
Vracíme se k
Markovu
evangeliu a na
několik nedělí
nahlédneme do
Listu sv.
Jakuba. Dnešní
text evangelia
otevře velké
téma: Co je
epikie a jak se
odlišuje od
rebélie? A
připojme dnes
modlitbu za
ty, kdo
nastupují do
školy, i za
jejich učitele.

K ZAMYŠLENÍ
Zákon a norma mají velký význam,
určují, co je a co není správné. Platí
však vždy? Bez porozumění smyslu
daného předpisu je jeho bezhlavé
plnění nesmyslné (mluví se odborně
o epikii – smysluplný výklad
zákona). Některé okolnosti totiž
mohou význam předpisu zcela
změnit. Nejde o systematické
navádění, jak zákony obcházet. Jde
o zvnitřnění smyslu, tedy
porozumění proč a přijetí tohoto
pohledu na mravní jednání do
svého života. Jaký význam má
předpis o čistotě? Jak se týká nás a
naší
běžné
životní
praxe?

1. ČTENÍ Dt 4,1-2.6-8

Kniha Deuteronomium je shrnutím, ale i novou interpretací
Mojžíšova zákona. Po úvodu (tři kapitoly) shrnujícím příchod
do Izraele začíná naším textem opakování zákona. Slavnostní
úvodní formule naznačuje význam dokumentu a jeho poslání.

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém
stánku? Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, –
upřímně smýšlí ve svém srdci, – svým jazykem
nepomlouvá. Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí
svého souseda. – Nešlechetným člověkem pohrdá, –
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Kdo nelichvaří
svými penězi – a nebere úplatky proti nevinnému. –
Kdo takto jedná, – nikdy nezakolísá!
Žalm 15
2. ČTENÍ Jak 1,17-18.21b-22.27
Jakubova epištola hned od prvních veršů začíná ostrým
tónem. Jakub povzbuzuje zkoušené, ale ostře kárá ty, kdo
se povyšují. Na to navazuje náš text. Je povzbuzením k
pokoře a k radosti z Božího a nikoli jen našeho díla.
EVANGELIUM Mk 7,1-8.14-15.21-23
Od 6. verše 6. kapitoly Markova evangelia se mění vztah
Ježíš – farizeové – učedníci. Ježíš se soustředí na učedníky a
prohlubuje se neporozumění farizeů. Ve vybraném textu jsou
vypuštěny důležité pasáže ukazující tento posun (v. 17).
Popsaná scéna je přesto stěžejní pro pochopení Ježíšova
postoje k Zákonu: Neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak
požaduje, aby jednotlivé příkazy byly v našem jednání
naplněny vnitřním obsahem: víme, proč takto jednáme.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
1 Kor 2,1-5 / Lk 4,16-30
Komentář: I dnes mnohým pravda překáží. Ježíš, kterého
vyhnali, prochází jejich středem! A ubírá se dál… Udělám mu
já ve svém srdci místo?
ÚTERÝ
1 Kor 2,10b-16 / Lk 4,31-37
Komentář: Ježíšova moc spočívá v tom, že dovede přísně
poručit a vyhnat zlo. V mých kompromisech se zlem a
„politikaření“ se Boží síla neprojeví…
STŘEDA
1 Kor 3,1-9 / Lk 4,38-44
Komentář: Šimonova tchyně po svém uzdravení vstane a
všechny obsluhuje. I já mám vlastně tím, že sloužím, podíl na
Kristově uzdravování.
ČTVRTEK
1 Kor 3,18-23 / Lk 5,1-11
Komentář: Když si myslím, že sám všemu rozumím lépe, než
radí druzí, nic neulovím. Když dám na rady Pána, budu nad
„úlovkem“ žasnout!
PÁTEK
1 Kor 4,1-5 / Lk 5,33-39
Komentář: Novost Kristova učení nelze uzavřít do starých
forem. Nesnažíme se o to? Pak se nedivme, že se měchy
trhají…
SOBOTA Mich 5,1-4a nebo Řím 8,28-30 / Mt 1,1-16.18-23
Komentář: Před devíti měsíci jsme si připomínali její
vyvolení. Dočkali jsme se. Příslib radosti: poté, co „rodička
porodí“, kéž už není místo pro beznaděj!

23. neděle v mezidobí
Iz 35,4-7a / Jak 2,1-5 / Mk 7,31-37

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 02.09. 2018 do 09.09. 2018
NEDĚLE
2.9.
Pondělí
3.9.
Úterý
4.9.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Žehnáme školákům a učitelům
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Paličkovou, manžela a živou rodinu
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Úterý 22. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Za dárce a dobrodince DSM a farnosti

Středa
5.9.

Středa 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
6.9.

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

Pátek
7.9.
Sobota
8.9.
NEDĚLE
9.9.

Adorace NSO od 19:30 v kostele

Pátek 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Poděkování za dar zdraví, za rodiče, s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

Svátek Narození Panny Marie
Mše sv. v 7:30 hod: Poděkování za 79 let života s prosbou o Boží požehnání a
ochranu Panny Marie do dalších let.

DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

Žehnání zemědělcům a zahrádkářům
Mše sv. v 10.30 hod: Poděkování za dary země s prosbou o požehnání pro
rodiny zemědělců a spolek zahrádkářů

Výzdoba na Dožínkovou slavnost - prosíme do pátku večera noste dary země
pro výzdobu kostela na DOŽÍNKOVOU SLAVNOST. Různé plody, dekorace,
skládejte do bočního vchodu kostela.
Dožínková slavnost - podrobnosti na plakátku - celebrant o. Klement Rečlo.
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.

