FARNÍČEK
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Dnešní nedělí
vstupujeme do
závěrečných
čtrnácti dnů
církevního roku.
Téma textů se
nasměruje na
slovo „konec“ –
konec světa,
konec života…
Ježíš neřeší
otázku, jak bude
konec vypadat v
kulisách
vesmíru, ale co
je podstatou
věci, která se
odehrává již
nyní! Pootevřme
toto téma nikoli
se strachem či
povýšeným
úsměvem, ale s
odvahou
porozumět
Božímu záměru.

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš nenechává nikoho na pochybách, že přijde
konec světa. Dnes žijeme ve společnosti, která
s něčím takovým nepočítá. Věří ve vědecké
vyřešení každého ohrožení, v lidský soucit,… ale
ne v konec světa, ač jde o vědecky zřejmý fakt.
Ať se lidem daří lépe či hůře zvládat výkyvy
dějin, přírody či vlastní lidské excesy, jediným
Pánem nad světem a jeho dějinami je v
posledním důsledku Bůh. Jemu se budeme
zodpovídat a on také dějiny směřuje k jedinému
cíli. Máme mít strach? Máme propadnout
zoufalství? Ježíš vede své učedníky k jinému
postoji! On „jedinou obětí přivedl k dokonalosti
navždy ty, které posvětil…“. Není třeba se bát,
ale přijmout Krista a svůj život svěřit do jeho
rukou. On nás vede, on s námi spolupracuje na
díle rozšíření
evangelia v
tomto světě a
on nás
zachrání, až
přijde onen
čas.

1. ČTENÍ Dan 12,1-3
Kniha Daniel pochází asi ze 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší
ve Starém zákoně. Má více částí, poslední z nich má charakter
eschatologický. V samém jejím závěru (12. kap.) se mluví o
příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých.
Na tento text bude navazovat dnešní evangelium.

Ochraň mě , Bože, neboť se k tobě
utíkám. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem
i mou číší, – ty mně zacho-váváš můj úděl. –
Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám,
když je mi po pravici. Proto se raduje mé srdce, má
duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby
tvůj svatý spatřil porušení. Ukážeš mi cestu k životu, –
u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.
Žalm 16

2. ČTENÍ Žid 10,11-14.18

Pokračujeme v četbě listu Židům, který obhajuje a vysvětluje
Ježíšovo kněžství. Zásadní je dnešní výpověď, že Ježíš přinesl
jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – není třeba
k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k
Bohu.

EVANGELIUM Mk 13,23-32

Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po
celý rok četli. Třináctá kapitola je eschatologickou řečí (o
posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví o událostech
Velikonoc. Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“
(13,26). Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, uvidí
ho na vlastní oči.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Zj 1,1-4 / Lk 18,35-43
Komentář: I já mohu v modlitbě prosit: „Pane, ať vidím!“ Skrz
víru mohu vidět to, co je druhým skryté…
ÚTERÝ
Zj 3,1-6.14-22 / Lk 19,1-10
Komentář: Zdánlivý život, zdánlivé, nezapálené křesťanství.
Takové je určeno k „vyplivnutí z úst“. Nechutná. Musím to změnit
a začít u sebe.
STŘEDA
Zj 4,1-11 / Lk 19,11-28
Komentář: Nebeská služba Bohu, nebeská liturgie! Čyři bytosti
po stranách trůnu majestátu mohou představovat radostnou zvěst
o Kristu. Radost z evangelia! Víc není potřeba…
ČTVRTEK
Zj 5,1-10 / Lk 19,41-44
Komentář: Jan naříká nad tím, že se nenajde nikdo hodný toho,
aby otevřel svitek. Na konci církevního roku mohu i já litovat…
Ale Kristovo vítězství je definitivní!
PÁTEK
Zj 10,8-11 / Lk 19,45-48
Komentář: Sladkost i hořkost svitku odkazuje na polaritu světa a
vývoje. Odhodlání přijmout realitu a zvěstovat poselství dál!
Výzva i pro mě…
SOBOTA
Zj 11,4-12 / Lk 20,27-40
Komentář: Vítězství všech, kdo svědčí svým utrpením o Kristu.
Svědek (řec. martyr) je nakonec vítězně postaven na odiv všem,
kdo jej ničili. Obraz Pána a jeho církve!

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dan 7,13-14 / Zj 1,5-8 / Jan 18,33b-37

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu

NEDĚLE
18.11.
Pondělí
19.11.
Úterý
20.11.

Od 18.11. 2018 do 25.11. 2018
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka – Den Bible
Mše sv. v 10.30 hod: Poděkování za 30 let společného života a za
živou a zemřelou rodinu Coritarovou a Luljakovou
Světový den chudých
Pondělí 33.týdne v mezidobí

Čtvrtek
22.11.
Pátek
23.11.
Sobota
24.11.

Úterý 33.týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše sv. v 18:00 hod: Za rodinu Máchovou zemřelou a živou a za
rodinu Sýkorovou
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Pátek 34. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za rodinu Novobiskou
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
25.11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše sv. v 10.30 hod: Za Anežku Tylečkovou, manžela a živou rodinu

Středa
21.11.

RŮZNÉ OZNAMY:
Vzdělávání dospělých - dnes v 16 hod. na faře.
Stolní kalendáře - k prodeji v sakristii.
Rybí hody na faře + poděkování všem, kteří jsou jakkoliv zapojeni v naší
farnosti - ve středu po mši sv. na faře.
Schůzka ministrantů - v pátek v 16:30 hod. na faře.
Duchovní obnova chlapů z farnosti - od pátku do neděle (více informací u o.
Jana).
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