FARNÍČEK
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Běžným úkolem
dospělého
člověka bývá
zajištění chodu
rodiny, ať jde o
bydlení, příjem,
možnosti rozvoj
dětí i partnerů,
ale i finanční
polštář pro horší
časy. Dnes si ale
položíme otázku,
zda omezení
peněz nebo času
jsou vždy jen
problém a
nepříjemná
skutečnost?
Nemá slovo
„chudoba“ v
určitém smyslu
své legitimní
místo v přístupu
k životu,
výchově i
podnikání?

K ZAMYŠLENÍ
Přísloví praví: „Sytý hladovému nevěří.“ Čím
větší bohatství a komfort užíváme, tím více si
náš život bez toho ani neumíme představit.
Apoštol Petr říká: „My jsme opustili všechno…“
Je to pro běžného člověka reálné? Bohatý
člověk z evangelia trpěl jednou ze základních
duchovních nemocí: byl závislý na své jistotě.
Jedinou skutečnou jistotou je Bůh. Šlo o jeho
srdce, které bylo schopné ctít Boha jen z
pozice člověka bezpečně skrytého za jistotami,
které si vybudoval či zdědil. V takové situaci
není schopen své bohatství proměnit k
něčemu, co ponese užitek. Bohatství už není
nástrojem, ale poutem, které neumožňuje
svobodný vztah. Výzva tedy nezní: „Všechno
hned rozdejme.“ Ale: „Postavme svoje jistoty
především na Bohu.“ Je moudré hospodařit,
plánovat, šetřit! Ale nikoli ochrnout úzkostí.
Možná dnes nejde ani tolik o peníze, jako o
náš čas nebo
potřebu
být
výslovně oceněn
ostatními či pocit
velké volnosti a
nezávislosti
…

1. ČTENÍ Mdr 7,7-11
Kniha Moudrosti patří mezi nejmladší ve Starém zákoně.
Zmiňovaná moudrost ani tak chytrostí, ale skutečným uměním
života. Vede k Bohu. Jako by zde autor záměrně nevyjádřil, zda
moudrost je něco či někdo. Odpověď najdeme až o dvě stě let
později v Novém zákoně.

Nasyť nás, Pane, svou slitovností,
abychom se radovali. Nauč nás počítat naše
dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se,
Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad
svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať
jásáme a radujeme se po celý život! – Potěš nás za dny, kdy
jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. Nechť se
ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, – tvá sláva jejich synům.
– Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar
práci našich rukou, – dej zdar práci našich rukou! Žalm 90
2. ČTENÍ Žid 4,12-13

Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova
kněžství, a tím také vykoupení. Ve čtvrté kapitole předkládá
důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která
dnes čteme. Jde o moc a sílu Božího slova.

EVANGELIUM Mk 10,17-30
Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia
věnovány učedníkům. Oni mají především porozumět. Život
věčný není jen otázkou splnění předpisů (viz Mk 10,2 – minulá
neděle). Jde o svobodu srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a
opřeme se o Boha. Proto je důležité číst nejen první část úryvku
(Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a
naše srdce naplní.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1 / Lk 11,29-32
Komentář: Svobodný Jeruzalém, pocházející shora, obraz
církve, která své děti „plodí ke svobodě“, ne k otroctví. Ostatní
falešné „svobody“ se časem mění v obrovský chomout.
ÚTERÝ
Gal 5,1-6 / Lk 11,37-41
Komentář: Pavel musel přesvědčovat, že opravdové přijetí
Krista nahradí Zákon. Kéž se i moje víra projeví láskou. Tak
se „předpisy“ octnou až na druhém místě
STŘEDA
Gal 5,18-25 / Lk 11,42-46
Komentář: Snažme se víc, aby nás druzí poznávali podle
ovoce Ducha a ne podle toho, že stále poukazujeme na
negativa a špatnosti.
ČTVRTEK svátek sv. Lukáše
2 Tim 4,9-17b / Lk 10,1-9
Komentář: Zmínka o Lukášovi může být pro mě potvrzením
jeho věrnosti. A také povzbuzením při četbě jím psaného
evangelia a Skutků…
PÁTEK
Ef 1,11-14 / Lk 12,1-7
Komentář: Jak veliká věc je pro mě pocit, že si mě Bůh získal
jako svůj majetek. A také tak chce o mě pečovat. Kéž se mu
nevzpouzím…
SOBOTA
Ef 1,15-23 / Lk 12,8-12
Komentář: Sounáležitost s Ježíšem a jeho církví, to jsou rysy
dospělého křesťanství. Nikoli snad jen individuální pěstování
soukromé zbožnosti.

29. neděle v mezidobí
Iz 53,10-11 / Žid 4,14-16 / Mk 10,35-45

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
14.10.
Pondělí
15.10.
Úterý
16.10.

Od 14.10. 2018 do 21.10. 2018
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Václava Šugárka, Annu, Rudolfa a Jaroslava
Urbánkových
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Slavnost SV.HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska

Středa
17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Bohoslužba slova se sv. přijímáním v 18:00 hod.

Čtvrtek
18.10.
Pátek
19.10.
Sobota
20.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

NEDĚLE
21.10.

Milión děti se modlí růženec za jednotu a pokoj

Pátek 28. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 28. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Misijní neděle + sbírka
Mše sv. v 10.30 hod: Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL
RŮZNÉ OZNAMY:

Duchovní správa - v případě potřeby svátosti se během týdne obracejte na o.
Karla Javorka 602 678 600. V týdnu nebude náboženství.
Misijní neděle - příští neděli po mši sv. se budou rozdávat zákusky. Dary
z výtěžku + sbírka budou věnovány na misie.
Vzdělávání dospělých - příští neděli v 16 hod. na faře. Téma: Začínáme Starý
zákon.
V kostele nebo přes účet je možné ještě přispět na pomoc konkrétní rodině
- více informací na bočním oltáři v kostele.
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