FARNÍČEK
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Možná jsme
byli někdy
svědky scény,
kdy pubertální
dívka stála před
zrcadlem
zoufalá nad tím,
jak vypadá.
Snad jsme se
pousmáli. Není
nám ale
příkladem,
abychom se do
zrcadla svého
nitra podívali i
my? Možná
jsme se tehdy
měli do zrcadla
podívat sami,
abychom se
zavčasu
upravili!
Takovým
zrcadlem budou
dnes texty čtení.

K ZAMYŠLENÍ
Jak odporné je potkávat křivé lidi
nebo ty, kdo se za každou cenu snaží
zalíbit. Nejednáme tak někdy i my?
Dnešní texty jsou velmi kritické. Ve
všech čteních potkáváme „malého“
člověka, který se snaží získat výhodu
na úkor někoho druhého. Nerozumí
nebo nechce vidět věci pohledem
„krále“, ale jde mu čistě o jeho malé
já. Druhými lidmi zřejmě pohrdá
nebo jsou mu lhostejní. Ale Bůh
vnímá všechny! Proto následuje ostrá
kritika: Slova o useknutí ruky či nohy
nejsou myšlena doslovně, ale ukazují,
jak
radikálně
máme řešit
koketování
se zlem,
sobectvím a
pokušením.

1. ČTENÍ Nm 11,25-29
Ocitáme se v nejstarších dějinách Izraele (cca 1300 př. Kr.).
Židé zakusili Boží vysvobození ze zajetí Egypta, ale stále Bohu
nevěří, a proto reptají. Mojžíš je tím unaven a volá o pomoc.
Bůh mu dává sedmdesát starších. Dva z nich prorokují mimo
předpokládaný rámec stánku úmluvy. Jsou předobrazem
scény z dnešního evangelia.

Hospodinovi předpisy jsou správné,
působí radost v srdci. Hospodinův zákon je
dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je spolehlivý,
– nezkušenému dává moudrost. Bázeň před Hospodinem je
upřímná, trvá navěky, – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, –
všechny jsou spravedlivé. Tvůj služebník si na ně dává pozor –
a velmi bedlivě je zachovává. – Kdo však pozná každé
pochybení? – Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! Chraň
svého služebníka před zpupností, – ať mě neovládne! – Pak
budu bez úhony – a vyvaruji se velkého hříchu.
Žalm 19
2. ČTENÍ Jak 5,1-6

Zde vrcholí Jakubova obžaloba těch, kteří se domnívají, že
mají veškerou budoucnost (zajištění, jistotu) ve svých rukou
(viz Jak 4,13-17). Ostrá slova jsou i dnes voláním po
spravedlivé mzdě našim zaměstnancům či uhrazení
využívaných služeb (dnes často proudících ze třetího světa).

EVANGELIUM Mk 9,38-43.45.47-48
Textu předchází Ježíšova předpověď utrpení a nepochopení,
když se učedníci místo soucitu hádají o prvenství. Jak odpověděl
Jan na Ježíšovu výtku (verš 38)? Odvedením pozornosti a snahou
zalíbit se („my jsme mu bránili“). Proto následují přísná slova.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Job 1,6-22 / Lk 9,46-50
Komentář: Velké pokušení: náš Bůh není jakousi pojistkou
proti neštěstí. Je mnohem víc…
ÚTERÝ památka Svatých andělů strážných
Ex 23,20-23a / Mt 18,1-5.10
Komentář: Kéž opravdu poslouchám jeho hlas a nejsem
vzpurný! Vždyť vím sám, jaké to je, když jsou ti, se kterými to
myslím dobře, umínění. Budu se na anděla, kterého mi Bůh
posílá na pomoc, od teď častěji obracet…
STŘEDA
Job 9,1-12.14-16 / Lk 9,57-62
Komentář: Víra si může – a má – klást naléhavé otázky.
Nedělat si nárok na jednoduché odpovědi… od toho, který je
tak veliký!
ČTVRTEK
Job 19,21-27 / Lk 10,1-12
Komentář: Jobova víra, že uzří Boha, kéž nás povzbuzuje.
Navzdory našim kritikům. Vždyť my o svém Obhájci, Božím
Synu, víme už víc, než zkoušený Job.
PÁTEK
Job 38,1.12-21; 40,3-5 / Lk 10,13-16
Komentář: To nejlepší, co mohu udělat před velikostí Boží: dát
si s údivem ruku před ústa a divit se. Žel, toto gesto není dnes
časté.
SOBOTA Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17) / Lk
10,17-24 Komentář: Tak mohutnému požehnání od Hospodina
předcházelo jediné: uvědomění si své absolutní nedostatečnosti.
Taková pokora a odevzdanost se (i dnes!) Bohu líbí.

27. neděle v mezidobí
Gn 2,18-24 / Žid 2,9-11 / Mk 10,2-16

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 30.09. 2018 do 07.10. 2018
NEDĚLE
30.9.
Pondělí
1.10.
Úterý
2.10.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Kauzlaričovu
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Památka svatých andělů strážných
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
3.10.

Středa 26. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
4.10.

Památka sv. Františka z Assisi
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod. v kostele
Pátek 26. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 17:30 hod. v kostele
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobotní památka Panny Marie
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti

Pátek
5.10.
Sobota
6.10.
NEDĚLE
7.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
RŮZNÉ OZNAMY:

Návštěvy starších a nemocných - pátek v dopoledních hodinách.
Ministrantská schůzka - pátek v 16:30 hod. na faře.
Časopis Rodinný život - dnes k rozebrání, napište na papír na stolečku, kdo
bude po celý rok odebírat.
Zapisování intencí až do Vánoc - možnost v sakristii.
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