FARNÍČEK
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Jednou z velkých
celospolečenskýc
h otázek dnešní
doby v západní
kultuře je
chápání
manželství. Dnes
se zcela vážně
diskutuje, zda jde
o volné spojení
dvou mužů či
dvou žen a za
jakých okolností
je manželství
vázáno na otázku
dětí a jejich
výchovy. Jaký je
Boží pohled na
manželství?
Neměli bychom
se dnes
intenzivně modlit
za porozumění
významu
manželství
současnou
společností?

K ZAMYŠLENÍ
Manželství bylo i pro starověkého
Izraelitu velké téma. Jak otázka rozvodu,
tak i vztahu k dětem. Bůh ale skrze
svého Syna říká jasně: Co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj!“ Slovo „spojil“ lze
překládat jako „spojil jedním společným
jhem“, tedy formou, jak společně
táhnout za jeden provaz (či spíše oj). Ale
současně se zde mluví o spojení muže a
ženy, dvou polarit, které se vzájemně
doplňují. Díky tomu dítě vidí jak mužský,
tak ženský vzor a dostává základní
vybavení, jak se orientovat v dalším
životě. Dnes se tento pohled
zpochybňu
je. Je
dobré
snažit se
porozumět
důvodům
takového
zpochybnění. Ale nelze nevidět, že jde o
Boží pohled a nejen lidskou konstrukci.

1. ČTENÍ Gn 2,18-24
Dříve než Mojžíšovy knihy představí Zákon, poučí čtenáře o
základních souvislostech. První je otázka existence světa a jeho
vztahu k Bohu. Zdá se, že text vznikl z více pramenů, a proto se
např. popis stvoření v Gn 1 a Gn 2 liší. Text čteme s ohledem na
základní informaci o pohledu Boha na vztah muže a ženy.

Ať nám Hospodin žehná po všechny
dny našeho života. Blaze každému, kdo se
bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš
jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. Tvá
manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu.
– Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí
Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – abys
viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.
Abys viděl syny svých synů: – Pokoj v Izraeli! Žalm 128
2. ČTENÍ Žid 2,9-11

Až do konce liturgického roku budeme číst list Židům. Jde o
systematicky koncipovaný text vysvětlující Kristovo kněžství. Autor
chce povzbudit ty, kteří zřejmě již léta praktikují křesťanskou víru a
ochabují. Začíná úvahou o andělech, kteří jsou velmi vážení, ale
Boží Syn je vznešenější (Žid 1,5) a my, lidé, jsme skrze Krista přijati
za bratry tohoto vznešeného Syna Božího.

EVANGELIUM Mk 10,2-16

V 6.–10. kapitole Markova evangelia se Ježíš soustředí na péči o
učedníky. Jim vše pečlivě vysvětluje. Uvedený úryvek poukazuje na
náročnost evangelia, ale také závaznost Božího rozhodnutí. Hned
vzápětí Marek ukazuje, že Ježíš nebyl nepřátelský rodině a dětem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Gal 1,6-12/ Lk 10,25-37
Komentář: Kněz i levita měli málo času. Byli zřejmě
zaneprázdněni vyššími záležitostmi pro Hospodina. Cesta k
Pánu vede však skrz záchranu otloukaných…
ÚTERÝ
Gal 1,13-24/ Lk 10,38-42
Komentář: Pane, řekni něco, rozsuď nás, nenech to tak“,
říkáme i my často v modlitbě. Spočinutí u Pánových nohou je
však možné i při práci pro druhé.
STŘEDA
Gal 2,1-2.7-14 / Lk 11,1-4
Komentář: Chuť naučit se správně modlit! Máme ji, není pro
mě modlitba stereotypní přítěží? Základní prosby načrtnuté
Pánem ať jsou pro mou duši jakoby dechem!
ČTVRTEK
Gal 3,1-5 / Lk 11,5-13
Komentář: Ano, prosit o rozumné věci. O dary Ducha
svatého. Nejen o rybu, vejce… Náš Pán dává své dary rád.
Jej nikdy „neotravujeme“.
PÁTEK
Gal 3,7-14 / Lk 11,15-26
Komentář: Podezíravost Ježíšových současníků je nám
povědomá; i dnes mnozí vidí v autentických postojích papeže
neupřímnost a snad i kalkul. Tak podezíravý ať nejsem!
SOBOTA
Gal 3,22-29 / Lk 11,27-28
Komentář: Výzva pro mě. Budu.li slyšet jeho slovo a
zachovávat jej, budu mít Ježíše na hrudi, ano, budu dokonce
jeho nositelem – jako Maria.

28. neděle v mezidobí
Mdr 7,7-11 / Žid 4,12-13 / Mk 10,17-30

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 07.10. 2018 do 14.10. 2018
NEDĚLE
7.10.
Pondělí
8.10.
Úterý
9.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
Pondělí 27. týdne v mezidobí
Úterý 27. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Za dobrodince a dárce DSM a farnosti

Středa
10.10.

Středa 27. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
11.10.
Pátek
12.10.
Sobota
13.10.

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Pátek 27. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 27. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Václava Šugárka, Annu, Rudolfa a Jaroslava
Urbánkových

NEDĚLE
14.10.

RŮZNÉ OZNAMY:
Časopis Rodinný život - napište na papír na stolečku, kdo bude po celý rok
odebírat.
Časopis OKNO - k rozebrání na stolečku.
Pozvánka pro děti 13-15 let na „Animák“ - příští víkend na faře. Více na
plakátku.
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