FARNÍČEK
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Bůh člověka
zve. Toto
zavolání má
rozdílné
podoby jak v
historii, tak i v
průběhu našeho
vlastního
života. Ale Bůh
zve stále znovu
a každého
člověka bez
rozdílu, aby šel
za ním. Není
vždy tak
snadné na Boží
výzvu
odpovědět.
Dnes nás texty
čtení vybízejí
modlit se o
milost odvahy
odpovědět
Bohu na jeho
pozvání.

K ZAMYŠLENÍ
Asi bylo strhující poslouchat Ježíšovo
učení. Celé zástupy mu naslouchají.
Zřejmě je ale rozdíl mezi posloucháním
učení, třeba při kázání či při osobní
četbě, a mezi zážitkem s Bohem, kdy se
nám stalo něco zcela konkrétního. Kdo
není rybář, ani neporozumí, co vlastně
Petra tak udivilo, že padá před Ježíšem
na kolena. Ale on sám dobře věděl, že
jde o zázrak. Dalo by se očekávat, že
Petr, obyčejný, hříšný člověk, se nesmí
ani přiblížit k Pánu. Ale Ježíš ho naopak
zve, aby s ním
zůstal! A
doprovázel ho. Toto
pozvání platí i dnes
pro nás. Jsme
pozváni vydat se na
cestu s Kristem.

1. ČTENÍ Iz 6,1-2a.3-8
Jsme v roce 740 př. Kr. v Judsku. Sílí politické ohrožení Asýrií.
Text popisuje povolání proroka. Jde o jedno z výsostných míst
Písma popisujících Boží vznešenost. Před námi stojí Bůh Sabaoth
– Bůh zástupů (šiků). Tento text citujeme každou mši svatou ve
zpěvu Sanctus.

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel
slova mých úst. – Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář
směrem k tvému svatému chrámu. Slavit budu tvé jméno –
pro tvou dobrotu a věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels mě, –
v mé duši jsi rozhojnil sílu. Budou tě oslavovat, Hospodine, –
všichni králové země, – až uslyší slova tvých úst. – Budou
opěvovat Hospodinovy cesty: – „Věru, veliká je Hospodinova
sláva!“ Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě
dokončí, co začal. – Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, –
dílo svých rukou neopouštěj! Žalm 138
2. ČTENÍ 1 Kor 15,1-11

V minulých nedělích jsme četli z 12. kapitoly 1. listu Korintským o
charismatech. V 15. kapitole této knihy bude svatý Pavel
odpovídat na otázku po vzkříšení. Předchází tomu shrnutí
základního poselství evangelia (kérygma), které svatý Pavel učil a
ke kterému patří i víra ve vzkříšení!

EVANGELIUM Lk 5,1-11
Lukášovo evangelium první dvě kapitoly věnuje okolnostem
narození Ježíše, třetí kapitola se dotýká veřejného vystoupení
Jana Křtitele, čtvrtá mluví o Ježíšově prvním vystoupení doma v
Nazaretě. Nyní se události odehrávají v blízkém Kafarnau, které
leží na břehu Galilejského moře. Následovat Ježíše může i
obyčejný a hříšný člověk.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Gn 1,1-19 / Mk 6,53-56
Komentář: Jsou změny a uzdravování, které nejsou na první
pohled patrné. Ježíš působí totiž i dnes. Někdy si ale myslíme, že
jej nepotřebujeme…
ÚTERÝ
Gn 1,20 – 2,4a / Mk 7,1-13
Komentář: Přednost před plněním Zákona má praktická láska k
Bohu i k lidem. Nepatřím k těm, kdo srdečné jednání nahrazují
povrchními rituály?
STŘEDA
Gn 2,4b-9.15-17 / Mk 7,14-23
Komentář: Kéž si dávám větší pozor na to, co vychází z mého
srdce! Chci si uvědomit, že odříkání pokrmů není samoúčelné,
ale má vést právě k větší citlivosti.
ČTVRTEK
Gn 2,18-25 / Mk 7,24-30
Komentář: Ježíš působí i mimo Izrael, v „nečisté zemi“. Dokonce
mluví se ženou, a ještě k tomu s pohankou! Odvážně prolamuje
tehdejší tradice. Příklad pro nás, aby zvěstování nebylo
zaměřené pouze „dovnitř“ církve.
PÁTEK
Gn 3,1-8 / Mk 7,31-37
Komentář: Pane, nauč nás odvaze přiznat si vlastní
nedostatečnost. Nepotřebuji snad i já otevřít uši a rozvázat jazyk?
SOBOTA
Gn 3,9-24 / Mk 8,1-10
Komentář: Nasycení pozemským chlebem nechává Pán na nás.
Dnes však Ježíš sytí nespočetné zástupy eucharistií. Je třeba si
však připustit, že po něm hladovíme.

6. neděle v mezidobí
Jer 17,5-8 / 1 Kor 15,12.16-20 / Lk 6,17.20-26

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 10.02. 2019 do 17.02. 2019
NEDĚLE
10.2.
Pondělí
11.2.
Úterý
12.2.

5. NĚDĚLE V MEZIDOBÍ Pomazání nemocných při mši sv.
Mše sv. v 10.30 hod: Za zdraví dětí a živou a zemřelou rodinu
Pondělí 5. týdne v mezidobí
Úterý 5. týdne v mezidobí
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
13.2.

Středa 5. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
14.2.
Pátek
15.2.
Sobota
16.2.

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Pátek 5. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 5. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
17.2.

6. NĚDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii a Augustina Trojančíkových, děti a zetě

V pondělí začíná NÁRODÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ - podpořme manžele modlitbou

Valentýnské rande pořádané Centrem pro rodinu
o Úterý 12. února 2019 - 17:30 - 21:00 - prostory „KAFÁRNY“; O-Poruba

o Čtvrtek 14. února 2019, 17:30 - 21:00 - G-centrum, Ostrava-Zábřeh
Ministrantská schůzka - v pátek v 16:30 hod. na faře.
Setkání nejen lektorů - příští neděli v 15 hod. na faře - přednáška o.
Mariana Pospěchy o Božím slově.
Farní tábor v létě - k dispozici plakátky a přihlášky v kostele a na faře.
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele, tel. 591 143 739, 733 676 604
e-mail: rkf.staravesnadondrejnici@doo.cz; web: http://www.farnoststaraves.cz

