FARNÍČEK
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Dnešní
neděle
otevírá dvě
perspektivy:
Co je cílem
Božího
plánu
záchrany?
Ve druhém
pohledu, jak
konkrétně
máme jednat
v běžném
životě,
abychom
naplnili
Boží vůli.
Jde o dvě
rozdílné
skutečnosti?

K ZAMYŠLENÍ
Kde končí správná snaha zajistit
sebe a blízké a kde začíná sobectví?
Ježíš mluví k učedníkům o Božím
plánu záchrany nejen učedníků, ale
lidstva v jeho dějinách. Apoštolové
ale přemýšlejí nad nejbližšími dny a
nad tím, jak se udržet v Pánově
přízni. Když by stejnou úvahu o
„udržení se v přízni“ nahlíželi
perspektivou Božího plánu, okamžitě
by věci byly jasné. Není chybou
hledat výhody. Chybou je hledat
výhody pouze pro nejbližší čas bez
ohledu na
cíl, ke
kterému
kráčíme,
a na ty,
kteří jdou
s námi.

1. ČTENÍ Mdr 2,12a.17-20
Kniha Moudrosti je asi nejmladší text Starého zákona. Její
hlavní téma je umění žít v souladu s Bohem. Pošetilci nechtějí
o souladu či „poslušnosti Bohu“ slyšet a vysmívají se jí,
dokonce ji obcházejí zlem. Ale moudrost hned vzápětí (2,2122) ukazuje krátkozrakost takového jednání.

Pán mě udržuje naživu. Bože, zachraň
mě pro své jméno, – svou mocí mi zjednej právo! –
Bože, slyš moji modlitbu, – popřej sluchu slovům
mých úst! Neboť povstali proti mně zpupní lidé, –
násilníci mi ukládali o život, – na Boha nebrali
ohled. Hle, Bůh mi pomáhá, – Pán mě udržuje
naživu. – Budu s radostí přinášet oběti, – chválit
tvé jméno, Hospodine, že je dobré..
Žalm 54
2. ČTENÍ Jak 3,16-4,3

Svatý Jakub rozvíjí ve třetí kapitole otázku pravé moudrosti,
kterou vykresluje na konkrétních příkladech. V závěru kapitoly
popisuje vlastnosti „pravé moudrosti“. A na to navazuje
textem s jasně cílenou kritikou jednání konkrétního
společenství a jeho nešvarů.

EVANGELIUM Mk 9,30-37
Navazujeme na předchozí neděle a pokračujeme v Ježíšově cestě
do Jeruzaléma vstříc událostem Velikonoc. Ježíš učedníky
připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni řeší otázku svých
kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení.
Teprve samotné Velikonoce jim otevřou oči a porozumí.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Př 3,27-35 / Lk 8,16-18
Komentář: Kdo má ochotu vyjít na cestu s Pánem a třeba se i
něčeho zříci, nebude strádat. Kdo chce křečovitě lpět na
svém, může přijít o všechno.
ÚTERÝ
Př 21,1-6.10-13 / Lk 8,19-21
Komentář: Ježíš tvoří svou nejbližší rodinu z těch, kdo plní
Boží slovo. Kéž patřím mezi jeho příbuzné!
STŘEDA
Př 30,5-9 / Lk 9,1-6
Komentář: Pro Kristova vyslance je těžké a bolestné, když je
někde odmítnut. Ale je třeba „vytřást prach“ a uvědomit si, že
zřejmě čekají jinde na uzdravení. A nezdržovat se!
ČTVRTEK
Kaz 1,2-11 / Lk 9,7-9
Komentář: Vzor pro hlásání i dnes: Pavel klade sám sebe na
úplně poslední místo.
PÁTEK slavnost sv. Václava
Mdr 6,9-21; Petr 1,3-6; 2,21b-24 / Mt 16,24-27
Komentář: Tato moudrost není určena jen vládcům. Mám ji
uplatnit i ve své rodině, v obci, v církvi, kdekoli, kde mám
zodpovědnost. Možná nové pochopení státnosti…
SOBOTA svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
Dan 7,9-10.13-14 nebo Zj 12,7-12a / Jan 1,47-51
Komentář: Žalobník, stěžovatel, může být i ve mně a bránit
mi v přístupu k Bohu. I před tím mě brání jeho poslové.
Nejsem v boji sám!

26. neděle v mezidobí
Nm 11,25-29 / Jak 5,1-6 / Mk 9,38-43.45.47-48

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
23.9.
Pondělí
24.9.
Úterý
25.9.
Středa
26.9.
Čtvrtek
27.9.
Pátek
28.9.
Sobota
29.9.
NEDĚLE
30.9.

Od 23.09. 2018 do 30.09. 2018
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Miroslava Máchu, manželky, živou a
zemřelou rodinu Máchovou a Pavlicovou
Pondělí 25. týdne v mezidobí
Úterý 25. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Středa 25. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za Jindřišku Duhanovou, manžela, syna a
zemřelé z rodiny.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Slavnost SV.VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona
českého národa – doporučený svátek
Mše sv. v 8:00 hod.: Volný úmysl
V 11 hod.: svatba Evy Kauzlaričové a Marka Holka
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za novomanžele Evu a Marka
RŮZNÉ OZNAMY:

Sbírka na církevní školy z minulého týdne - 2.800 Kč. Všem díky!
Vzdělávání dospělých - dnes v 16 hod. na faře – začátek nového tématu:
BIBLE.
Setkání seniorů - ve středu v 15.30 hod. na faře.
Zapisování intencí až do Vánoc - možnost v sakristii.
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