FARNÍČEK
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Možná jsme si
někdy položili
otázku, kterou
věřícím často
pokládají lidé
nepraktikující
víru: Není Bůh
plodem či
otrokem našich
představ? Nejde
vlastně jen o
nás? Druhá
otázka míří do
našich zažitých
představ: Nemá
to křesťan těžší,
má-li „nést svůj
kříž“, tedy
nemá trpět víc
na rozdíl od
ostatních lidí,
kteří Krista
nepřijali?

K ZAMYŠLENÍ
V běžných rozhovorech s lidmi lze často
objevit několik očekávání, která je přivádějí k
diskusi o Bohu. Tím prvním je zvědavost,
resp. touha po nějakém zajímavém zážitku.
Jiní lidé očekávají, že Bůh vyřeší jejich
problém. Další se k němu připojí, protože je
to velký vůdce a oni se mohou schovat ve
stínu někoho mocného. Ale ani jedna ze
skupin nehledá Boha pro něj samotného.
Jenže právě o to jde. A má to také svoje
překážky. A právě tyto bariéry dělící člověka
od Boha Ježíš odstranil svou obětí. V tom
spočívá mesiášství, abychom my měli
otevřený přístup k Bohu. A Ježíš ukazuje, co
znamená být blízko Bohu: je to sebevydání
do absolutní míry. Toto sebedarování dělá
nejen člověk, ale
především Bůh!
Ač to na první
pohled vypadá
jako strašlivá
oběť smrti, ve
skutečnosti je to
jediná cesta k
plnosti života.

1. ČTENÍ Iz 50,5-9a

Ocitáme se v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), kam byli židé
odvedeni na 40 let. V Iz 50 oslovuje Hospodin Izrael. Není to Bůh,
kdo opustil svůj lid, ale Izrael odešel od Pána. Tuto Boží věrnost
dokumentuje Hospodinův služebník, který, ač napadán, přesto věrně
kráčí s Božím poselstvím. Všichni ti, kdo ho urážejí, nakonec poznají,
že Hospodin neustoupí ze své věrnosti a záměru Izrael zachránit.

Budu kráčet před Hospodinem v zemi
živých. Miluji Hospodina, neboť slyšel – můj
prosebný hlas, – neboť naklonil ke mně svůj sluch – v
den, kdy jsem ho vzýval. Obepjaly mě provazy smrti, –
dostihly mě smyčky podsvětí, – uvízl jsem v tísni a trýzni.
– Hospodinovo jméno jsem vzýval:–„Ach, Hospodine,
zachraň mi život!“ Hospodin je milostivý a spravedlivý, –
Bůh náš je milosrdný. – Hospodin chrání prosté lidi; –
pomohl mi, když jsem byl v bídě. Vždyť vysvobodil můj
život ze smrti, – mé oči ze slz, mé nohy z pádu. – Budu
kráčet před Hospodinem – v zemi živých.
Žalm 116
2. ČTENÍ Jak 2,14-18

O živé víře má smysl mluvit jen tam, kde je podložena skutečnými
činy. V historii církve byl tento pohled dáván do protikladu s texty
svatého Pavla. Ten ovšem mluvil o jiném aspektu vztahu víra –
skutky: naše skutky nejsou platidlem, kterým si kupujeme nebe,
Boha či lásku. Jsou odpovědí na přijatý Boží dar.

EVANGELIUM Mk 8,27-35

Od šesté kapitoly Markova evangelia se mění základní důraz Ježíšovy
činnosti. Nyní nám evangelista popisuje Kristovu péči o učedníky.
Potřebují nejen objevit Ježíše jako mocného divotvůrce, ale především
začít chápat jeho mesiánský úkol. Proto Pán na Petrovo vyznání reaguje
první předpovědí své smrti a vzkříšení.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
1 Kor 11,17-26.33 / Lk 7,1-10
Komentář: I když se společně neopíjíme, text je aktuální i pro
nás: Pavel klade na srdce i nám onen společenský, sociální
rozměr eucharistického slavení. Udělám vše pro to, aby
liturgie mše svaté směřovala k jednotě!
ÚTERÝ
1 Kor 12,12-14.27-31a / Lk 7,11-17
Komentář: Respektuji, že tato různost druhých je důležitá?
Nepodceňuji jejich schopnosti? Tím bych urážel Kristovo tělo!
STŘEDA
1 Kor 12,31 – 13,13 / Lk 7,31-35
Komentář: Jsme zvyklí tento úryvek číst při sňatku. Pokusím
se jej ale tentokrát vztáhnout na jednání v církvi. Raduji se
například z úspěchu druhých?
ČTVRTEK
1 Kor 15,1-11 / Lk 7,36-50
Komentář: Vzor pro hlásání i dnes: Pavel klade sám sebe na
úplně poslední místo.
PÁTEK svátek sv. Matouše
Ef 4,1-7.11-13 / Mt 9,9-13
Komentář: Matouš zaznamenal Pánovu kritiku těch, kteří byli
oddělení, čistší, lepší. Nezazlívám některým představitelům
církve jejich sklánění se k hříšníkům, k lidem na okraji?
SOBOTA
1 Kor 15,35-37.42-49 / Lk 8,4-15
Komentář: Úžasné svědectví o našem budoucím životě! A
zároveň návod k životu v plnosti. Kéž dokážu tuto naději
předat těm, kdo ji potřebují!

25. neděle v mezidobí
Mdr 2,12a.17-20 / Jak 3,16 – 4,3 / Mk 9,30-37

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 16.09. 2018 do 23.09. 2018
NEDĚLE
16.9.
Pondělí
17.9.
Úterý
18.9.
Středa
19.9.
Čtvrtek
20.9.
Pátek
21.9.
Sobota
22.9.
NEDĚLE
23.9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na církevní školy
Mše sv. v 10.30 hod: Za požehnání a ochranu do dalších let manželství
Pondělí 24. týdne v mezidobí
Úterý 24. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Středa 24. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Památka sv. Ondřeje Kim Tea-gona, kněze, Pavla Chonga a
druhů, mučedníků
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Svátek sv. matouše, apoštola a evangelisty
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 24. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Miroslava Máchu, manželku, živou a
zemřelou rodinu Máchovou a Pavlicovou
RŮZNÉ OZNAMY:

Dnešní sbírka je věnována na církevní školy.
Setkání farní rady - dnes v 18 hod. na faře.
Večer mladých na biskupství - ve středu 19.9. - v 18 hod. mše sv., po ní
přednáška „Zakázaná místa v Himaláji“ - přednáší otec Darek Sputo.
Vzdělávání dospělých - 1. setkání příští neděli 23.9. v 16 hod. na faře. Téma:
„Známá neznámá BIBLE“.
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