FARNÍČEK
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Dnešní neděle je
tradičně
zaměřena na
misie, za které
se budeme
modlit. Texty
liturgických
čtení přebíráme
z liturgického
mezidobí. Nejen
v politice, ale i
mnoha dalších
situacích života
narážíme na
potřebu
některých lidí
ovládat druhé,
ať silou či
psychicky. V
textech Písma
se zastavíme
nad otázkou: Co
je to pokušení
„zneužít moc“?

K ZAMYŠLENÍ
Jedno z velkých pokušení vedle pýchy,
požitku a závislosti na bohatství je
pokušení moci. Být tím, kdo ovládá jiné,
rozhoduje o dějinách, určuje běh světa.
Tato nemoc je snadno vidět na politicích,
ale i čelních představitelích businessu,
možná někdy i církve. U obyčejných lidí
nemusí být hned zjevná. Přesto hraje
velkou roli. Mít moc nad blízkými,
podřízenými, ovládat v rodině… Je třeba
vědět, že jde o nemoc, závislost, která
spoutá, zaslepí a ochromí. Nejde o šťastné
lidi! Ježíš proto stanovuje pro křesťany
nové pravidlo pro ty, kdo řídí nebo
vládnou: být
služebníkem.
Nenechat se
obsluhovat, ale
sloužit. Jak to
udělat v praxi?

1. ČTENÍ Iz 53,10-11
Dnešní text je část tzv. čtvrté písně o trpícím Služebníku.
Liturgie přebírá jen ty verše, které hovoří o „zástupné“ úloze
Služebníka. Tato tajemná postava se nedá ztotožnit s Izajášem,
s Kýrem (perským osvoboditelem) ani s izraelským národem,
ale jen s Mesiášem Nové smlouvy.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé
milosrdenství, jak doufáme v tebe
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo.
– Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy
milosti. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad
těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze
smrti, – aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží
Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na
nás,Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. Žalm 33
2. ČTENÍ Žid 4,14-16
Čteme jeden z klíčových textů Nového zákona. Autor listu
vysvětluje Ježíšovo velekněžství. Podle Starého zákona jen
velekněz mohl vstoupit v chrámě do velesvatyně před Boha a
prosit za lid. Ježíš je velekněz, který vstoupil do jiného chrámu –
do samého nebe, aby se za nás přimlouval. Jeho kněžství je
podstatně jiné, než měli starozákonní levité. A díky němu
můžeme vstoupit i my!

EVANGELIUM Mk 10,35-45
Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci to
však zatím stále nechápou, jak dosvědčuje i jejich prosba o
čestné místo. A tak Kristu nezbývá, než je znovu poučit o
pravém „žebříčku hodnot“: být tím posledním, sloužit druhým
skrze sebedarování.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Ef 2,1-10 / Lk 12,13-21
Komentář: Sebejistota a „nepotřebnost“ Boha, případně i
zabydlenost ve vztahu k Němu. Bohatství před Bohem je touha
po jeho blízkosti a z ní vyvěrající ochota dělit se. Dělit se i o něj.
ÚTERÝ
Ef 2,12-22 / Lk 12,35-38
Komentář: Toužebné čekání a „vyhlížení“ Boha je zárukou, že
nebudu zklamán. Až přijde čas, i On mě bude u svého stolu
obsluhovat.
STŘEDA
Ef 3,2-12 / Lk 12,39-48
Komentář: Program pro mé žité křesťanství: věrnost službě a
zastupování Pána i když se zdá, že je daleko…
ČTVRTEK
Ef 3,14-21 / Lk 12,49-53
Komentář: Ježíš nás připravuje na to, že postoj n němu může
způsobit rozdělení. Je třeba se nebát a připustit, že konflikt je
možný. Ale chci se snažit, aby nebylo porušeno pravidlo lásky!
PÁTEK
Ef 4,1-6 / Lk 12,54-59
Komentář: Současné civilizaci, stavící na vysokém stupni
vzdělanosti a technického rozvoje, chybí podstatné: rozeznání
toho, co je správné. A kajícnost. Okamžitě nabízím ochotu ke
smíření. Dokud je čas…
SOBOTA
Ef 4,7-16 / Lk 13,1-9
Komentář: Kolikrát už Pán osvědčil svoji trpělivost se mnou!
Kéž se tato zkušenost promítne do mého vztahu k bližním. Chci
být velkorysejší k druhým.

30. neděle v mezidobí
Jer 31,7-9 / Žid 5,1-6 / Mk 10,46-52

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 21.10. 2018 do 28.10. 2018
NEDĚLE
21.10.
Pondělí
22.10.
Úterý
23.10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Misijní neděle + sbírka
Mše sv. v 10.30 hod: Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL
Pondělí 29. týdne v mezidobí
Úterý 29. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
24.10.

Středa 29. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za rodinu Ryšavíkovu

Čtvrtek
25.10.
Pátek
26.10.
Sobota
27.10.

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Pátek 29. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za zemřelého tatínka, manžela a bratry
Sobota 29. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
konec letního času
Mše sv. v 10.30 hod: Na poděkování Pánu za dar života s prosbou o
požehnání a zdraví do dalších let

NEDĚLE
28.10.

RŮZNÉ OZNAMY:
Misijní neděle - po mši sv. se budou rozdávat zákusky i něco na zdraví. Dary
z výtěžku + sbírka budou věnovány na misie.
Vzdělávání dospělých - dnes v 16 hod. na faře. Téma:„Začínáme Starý zákon“
Večer mladých - středa v 18 hod. na biskupství. Téma: „Ulice žije“.
Díky za pomoc konkrétní rodině - v kostele se vybralo 4.080 Kč.
Pozvánka na faru na tzv. Desko-herní víkend - od pátku 26.10. do pondělí
29.10., pro děti od 12 let. Více na plakátku.
Pozvánka na koncert - příští neděli v 17 hod. v kostele. Více na plakátku.
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