FARNÍČEK
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Není vždy
snadné začít, ať
jde o studium,
práci, rozhodnutí
udělat důležitý
životní krok
nebo poprvé
přijít mezi
neznámé lidi. V
textu evangelia
budeme provázet
Ježíše na začátku
jeho veřejného
působení. A hned
zakusí
odmítnutí.
Dnešní neděle
tak může být
modlitbou za
tyto okamžiky,
za mladé lidi, za
všechny, kteří
musí učinit
rozhodnutí, i za
ty, kdo zakusili
odmítnutí a neví,
jak dál.

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš v synagoze čte proroka Izaiáše:
„Duch Páně je nade mnou, proto mě
pomazal, poslal mě, abych přinesl
chudým radostnou zvěst…“ (Lk 4,18 srov.
Iz 61,1-2). A pak řekne neuvěřitelnou
věc: „Dnes se toto Písmo naplnilo.“ To
posluchače muselo překvapit. Jenže pak
přišla otázka: „Vždyť ho známe, jak by
mohl něco takového říci zrovna on?“ Není
snadné obstát v očích druhých. Mnozí lidé
zápasí celý život o ocenění druhými.
Trefně říká svatý Pavel v 1 Kor 13, že
důvodem našeho vztahu k druhým není
jejich výkon, znalosti či postavení. Oni
jsou Bohem
milováni. Jestliže
je miluje Bůh,
jak zareagujeme
my?

1. ČTENÍ Jer 1,4-5.17-19
Úvod knihy je popisem povolání, tedy předání mandátu. Prorok
Jeremiáš začal působit v roce 626 př. Kr. a jeho mise končí
definitivním pádem Jeruzaléma (587 př. Kr.). Jeho proroctví je
prolnutím Boží přízně k Izraeli a kritikou nedůvěry Izraele k Bohu.
Podobné napětí uslyšíme i v dnešním evangeliu.

Ústa má budou vyprávět o tvé
spravedlnosti. K tobě se utíkám, Hospodine, –
nechť nejsem zahanben navěky! – Ve své spravedlnosti mě
vyprosť a vysvoboď, – nakloň ke mně svůj sluch a zachraň
mě! Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně, –
neboť tys moje skála a tvrz. – Bože můj, vysvoboď mě z
ruky bezbožného. Vždyť tys má naděje, Pane, – má důvěra
od mého mládí, Hospodine! – V tobě jsem měl oporu od
matčina lůna, – od klína mé matky byls mým ochráncem.
Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, – po celý den
budu vyprávět o tvé pomoci. – Bože, učils mě od mého
mládí, – až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. Žalm 71
2. ČTENÍ 1 Kor 12,31-13,13
Ve 12. kapitole zaznělo poučení, jak se lidé s různými duchovními
dary vzájemně doplňují. Svatý Pavel tak řeší spor mezi Korinťany,
kteří se hádají, které charisma je větší. Charismata či funkce jsou
jen cestou, která slouží něčemu zásadnějšímu!

EVANGELIUM Lk 4,21-30

Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v jeho
rodišti, v nazaretské synagoze, kde Kristus právě přečetl úryvek
proroka Izaiáše. Lidé reagují bouřlivě, protože Ježíš naznačil, že Izrael
nemusí být první, kdo zakusí Boží záchranu. Sidón i Sýrie jsou místa
mimo území Izraele a jejich obyvatelé byli pohané.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Žid 11,32-40 / Mk 5,1-20
Komentář: Vítězství skze víru, ale též utrpení právě pro víru. Na
našem Pánu se obojí spojí. A život učedníka provází utrpení,
zkoušky, ale i vítězství s Ježíšem! Naše tázání po smyslu utrpení
zde může číst naznačenou odpověď…
ÚTERÝ
Žid 12,1-4 / Mk 5,21-43
Komentář: Platí to zvláště dnes: co lidí nás pozoruje! Pro mnohé
jsme jediným evangeliem, které čtou. A vidí. Reprezentujeme
dobře Ježíše – toho, na kterého máme upřené oči?
STŘEDA
Žid 12,4-7.11-15 / Mk 6,1-6
Komentář: Úvodní větu úryvku chci mít před očima vždy, když
jsem v pokušení a na kraji svých sil. Péče o člověka jde směrem
od vedení jednotlivce k mnoha lidem v okolí. To je Boží
pedagogika, doprovázení!
ČTVRTEK
Žid 12,18-19.21-24 / Mk 6,7-13
Komentář: Mohu přemýšlet, jaký je rozdíl mezi strachem a
posvátnou bázní… Křtem jsem napojen na Ježíše. On léčí svou
krví naše vztahy k Otci i k lidem.
PÁTEK
Žid 13,1-8 / Mk 6,14-29
Komentář: Vyvrcholením tohoto listu je povzbuzení k životu pro
druhé. Není jiné náboženství, které by bylo podobně praktické!
SOBOTA
Žid 13,15-17.20-21 / Mk 6,30-34
Komentář: Pochopení pro druhé… jak je to někdy těžké! A přece
právě to je jedna z „obětí, které se Bohu líbí“.

5. neděle v mezidobí
Iz 6,1-2a.3-8 / 1 Kor 15,1-11 / Lk 5,1-11

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
3.2.
Pondělí
4.2.
Úterý
5.2.

Od 03.02. 2019 do 10.02. 2019
4. NĚDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Emilii Bitalovou a živou a zemřelou rodinu
Trebulakovou
Pondělí 4. týdne v mezidobí

Sobota
9.2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše sv. v 18:00 hod: Za + Felixe Tylečka, manželku, syna a duše v
očistci
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Pátek 4. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za nemocnou sestru, a Boží pomoc pro celou
rodinu
Sobota 4. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
10.2.

5. NĚDĚLE V MEZIDOBÍ
Pomazání nemocných při mši sv.
Mše sv. v 10.30 hod: Za zdraví dětí a za živou a zemřelou rodinu

Středa
6.2.
Čtvrtek
7.2.
Pátek
8.2.

RŮZNÉ OZNAMY:
Modlitba za AKS a farnost - v úterý 5.2. se modlí bohoslovci za naši farnost.
Připojme se i my na oplátku v modlitbě za ně a prosme za nová povolání.
V týdnu není vyučování náboženství.
Udílení svátosti nemocných - v neděli 10.2. při mši sv. (na přijetí svátosti je
vhodné se připravit svátostí smíření).
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