FARNÍČEK
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Nejednou se
setkáváme s
rozlišováním
lidí na
„věřící“ a
„nevěřící“.
Jedni jsou
jakoby čistí a
druzí nečistí.
Mohou být
„věřící“ také
nečistí a
naopak? Jak
to vidí Bůh?
Dnešní
evangelium
nám napoví.
Cílem ovšem
není vzbudit
obavy, ale
zakusit radost
z Božího daru
svobody.

K ZAMYŠLENÍ
Hluchý a němý je symbolem
každého, kdo nerozumí. Je to
Izraelita, patří mezi vyvolený
národ, a přeci nechápe. Proč?
Brání mu „ne-moc“, tedy nějaký
nedostatek. Ježíš nepřišel
odsoudit ty, kdo mají nedostatky,
přišel je uzdravit. Nejde tu
především o fyzickou omezenost,
ale o duchovní limit. Není rozdíl
mezi vyvoleným národem a
ostatními národy. Všichni jsou
„nemocní“ a potřebují Boží dotyk.
Dovolíme Pánu, aby se takto
dotknul nás?
Stojíme o
jeho
uzdravení?

Texty pro 23. neděli v mezidobí
1. ČTENÍ Iz 35,4-7a
Tento text pochází pravděpodobně z 8. stol. př. Kr. a končí jím celek
výroků proti pohanským národům. Vystupuje zde protiklad děsivého údělu
pohanských národů ohrožujících Izrael vůči jásotu a veselí Božího lidu,
který je znamením Božího vítězství.

Duše má, chval Hospodina!
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo
utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje
vězně. Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje
sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání
přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu
bezbožníků. – Hospodin bude vládnout navěky, – tvůj Bůh,
Sióne, po všechna pokolení.
Žalm 146
2. ČTENÍ Jak 2,1-5
Ve druhé kapitole Jakub otevírá velké téma Nového zákona: víra versus
skutky. Jakub bude pranýřovat víru, která je jen teoretická a skutky se
neprojevuje. V našem textu toto téma otevírá konkrétní příklad. Jeho
platnost je po mnoha staletích stále aktuální.
EVANGELIUM Mk 7,31-37

V předchozím textu (Mk 7,1-23) Ježíš vedl ostrou diskusi o předpisech
rituální čistoty. Přejde území Týru, Sidónu i Dekapole, které bylo
pohanské, tedy nečisté. Vstoupí do „čisté“ Galileje. Zde je hluchý
člověk. Tato nemoc je symbolem nečistých, ale i nechápajících. Všichni
potřebují uzdravení!

Texty pro Slavnost Poděkování za úrodu budou rozdílné.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
1 Kor 5,1-8 / Lk 6,6-11
Komentář: Dávali pozor, aby ho mohli obžalovat. Ježíš
uzdravuje ochrnulého též jako znamení pro nás: nejsme
ochromení kritikou těch, kdo se v církvi snaží o uzdravení?
ÚTERÝ
1 Kor 6,1-11 / Lk 6,12-19
Komentář: Ježíš vyvolil svých Dvanáct po celonoční
modlitbě. A vybral si opravdu různé typy. Znamení a výzva
pro naše časy: pluralita je v církvi žádoucí!
STŘEDA
1 Kor 7,25-31 / Lk 6,20-26
Komentář: Překvapivý recept na štěstí: prostota, touha po
spravedlnosti, být zna-mením pro okolí. Blahoslavený je totiž
šťastný! Jinak Ježíše nepochopím.
ČTVRTEK
1 Kor 8,1b-7.10-13 / Lk 6,27-38
Komentář: Popsané skutky jsou obrazem Boha. Budu se
snažit podle nich jednat. On mě přece stvořil ke svému
obrazu!
PÁTEK svátek Povýšení svatého Kříže
Nm 21,4b-9 nebo Flp 2,6-11/ Jan 3,13-17
Komentář: Ježíš v noční rozmluvě poodhaluje Nikodémovi
své tajemství. Nikdy nepochopíme plně jeho lásku k nám. Kéž
si ji připomeneme v našich maličkých obtížích…
SOBOTA
Žid 5,7-9 / Jan 19,25-27 nebo Lk 2,33-35
Komentář: Maria je tak odevzdána samotným Ježíšem i nám.

V úzkostech můžeme opravdu upřímně volat: Ukaž, že jsi
matkou!

24. neděle v mezidobí
Iz 50,5-9a / Jak 2,14-18 / Mk 8,27-35
Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu

NEDĚLE
9.9.

Od 09.09. 2018 do 16.09. 2018
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

Pondělí
10.9.
Úterý
11.9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí
Úterý 23. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
12.9.

Středa 23. týdne v mezidobí

Čtvrtek
13.9.
Pátek
14.9.
Sobota
15.9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Svátek Povýšení svatého kříže
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Památka Panny Marie Bolestné
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
16.9.

Mše sv. v 18:00 hod: Za posilu a požehnání ve stáří pro maminku Jiřinu Šmýrovou

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za požehnání a ochranu do dalších let manželství

Velké poděkování všem, kdo připravili dnešní slavnost !!! Úklidu, obci za
starost o prostory kolem kostela, výzdobě v kostele i v prostorách fary, přípravě liturgie, sboru,
Ondřejnici, občerstvení, týmákům z fary a všem zapojeným farníkům…VELKÉ DÍKY!

Spolčínko - první setkání dnes v 16 hod. na faře.
Ministrantská schůzka - v pátek v 16:30 na faře.
Setkání farní rady - příští neděli 16. září v 18 hod. na faře.

