FARNÍČEK
1. NEDĚLE POSTNÍ
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Církev vstoupila
do postní doby. Je
to vzácný čas
směřovaný
k poslední
přípravě
katechumenů na
přijetí křtu.
Zároveň se v této
době opakují
klíčové základy
křesťanské víry.
Budeme postupně
číst nejdůležitější
texty Písma
vztahující se
k naší víře. Proto
také první čtení
nebudou vždy
přísně
korespondovat
s evangeliem, ale
půjde o zásadní
texty Starého
zákona. Vstupme
do této velké
duchovní obnovy
s touhou přiblížit
se Bohu, vždyť je
nám blízko!

K ZAMYŠLENÍ
Postní doba je často vnímána jako
nepříjemný čas, kdy si musíme odříkat a kdy
všechno milé je tak trochu nerado viděno. To
je ovšem velmi nešikovný pohled. Je to
podobné jako vyčítat zamilovaným, že chtějí
být často spolu a zříkají se společnosti
jiných… Jestliže člověk Boha pozve, aby
vstoupil do jeho života, začnou se dít
podivuhodné věci. Někdy nejsou snadné,
někdy jde o zkoušku, možná v ní
neobstojíme, ale důležité je postřehnout, že
se něco děje. Bůh začal jednat. Je to zvláštní
čas milosti. Položme si otázku, v jakého Boha
věříme. Je to milosrdný, podporující Pán,
který nás provází? Či je to přísný učitel
s rákoskou či
bezduchý stařec
na obláčku? Postní
doba je časem
oživení víry
v pravého Boha.

1. ČTENÍ Dt 26,4-10

Kniha Deuteronomium (Pátá kniha Mojžíšova) byla sepsána snad
v 8. stol. př. Kr. Zachycuje jednu z interpretací zákonů. Kolem roku 630
př. Kr. byla tato kniha důvodem velké náboženské reformy. Náš text je
tzv. dějinné krédo – vyznání víry na základě toho, co lidé s Bohem
zažili. Tento text je asi vůbec nejstarší vyznání víry Starého zákona!

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, – kdo dlíš ve stínu
Všemocného, – řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, –
můj Bůh, v něhož doufám!“Nepřihodí se ti nic zlého –
a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. – Vždyť svým andělům
vydal o tobě příkaz, – aby tě střežili na všech tvých cestách.Na
svých rukou tě ponesou, – abys nenarazil o kámen svou
nohou. – Po zmiji a hadu budeš kráčet, – šlapat budeš po lvu
i draku.Vysvobodím ho, protože lne ke mně, – ochráním ho,
protože zná mé jméno. – Vyslyším ho, až mě bude vzývat, –
budu při něm v tísni, – zachráním ho a oslavím. Žalm 91
2. ČTENÍ Řím 10,8-13

List Římanům prochází velmi systematicky otázku, zda jsme
ospravedlněni skutky Zákona (praxe Izraelitů), nebo na základě víry
v Ježíšovo vykoupení (kapitoly 1–8). Kapitoly 9–11 se vrací k úloze
Izraele. Náš text opakuje základní přesvědčení křesťanů, jak dojít
ospravedlnění před Bohem.

EVANGELIUM Mt 4,1-11

Po zprávě o narození a křtu v Jordánu je Ježíš podroben zkoušce
věrnosti Bohu. Ďábel testuje, nakolik Ježíš zneužije svého postavení
Syna Božího, nakolik je ovládán žádostivostí a mocichtivostí. Pro
představu je dobré si uvědomit, že poušť se táhne řadu kilometrů
od Jeruzaléma k údolí Jordánu, kde končí hlubokým srázem. Chrám
byl v té době fascinující stavbou, čněl nad údolím potoka Cedron,
nad nímž se tyčily vysoké podpěrné zdi.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Lv 19,1-2.11-18 / Mt 25,31-46
Komentář: Toto jsou otázky, které dostaneme. Nebudeme tázáni
na postoje a změny, ke kterým jsme se hlásili (a tak možná
přispívali k rozdělení církve). Péče o potřebné je vakcínou proti zlu
štěpení.
ÚTERÝ
Iz 55,10-11 / Mt 6,7-15
Komentář: Upovídanost při modlitbě vyžadujeme my lidé. Snad
proto, že sami sobě chceme mnoho říci. Ale pravá modlitba
směřuje k Otci a k druhým!
STŘEDA
Jon 3,1-10 / Lk 11,29-32
Komentář: Nehledám i já někdy znamení, zajímavá zjevení, abych
se utvrdil ve své víře – nebo spíš ve své ideologii? Nové pochopení
Krista může být obrácení proti mému pohodlí, proti zvykovosti.
ČTVRTEK
Est 4,17k-m.r-t (ekum. př.) / Mt 7,7-12
Komentář: Mé prosebné modlitby chci vždy podřídit vědomí, že
Bůh se o mě stará nejlépe. Jen abych se i já choval podobně
k druhým…
PÁTEK
Ez 18,21-28 / Mt 5,20-26
Komentář: Ochota ke smíření i k omluvě (i pokud na mě ten druhý
něco má!) předchází účasti na oběti – tedy i na naší liturgii. Snad
také proto nejsou naše kostely zrovna přeplněné…
SOBOTA
Dt 26,16-19 / Mt 5,43-48
Komentář: I já mám být obrazem Boží lásky ke každému člověku.
Je to těžké, ale právě skrze toto mohu vítězit: ostatně církev
přežívá své nepřátele tím, že se za ně modlí.

2. neděle postní
Gn 15,5-12.17-18 / Flp 3,17-4,1 / Mt 17,1-9

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
10.3.
Pondělí
11.3.
Úterý
12.3.

Od 10.03. 2019 do 17.03. 2019
1. NĚDĚLE POSTNÍ
Křížová cesta v 10:00 hod.
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Šimečkovou, manžela, živou a zemřelou
rodinu

Pondělí po 1. neděli postní
Úterý po 1. neděli postní
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Za dobrodince a dárce DSM a farnosti

Středa
13.3.

Středa po 1. neděli postní – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
14.3.
Pátek
15.3.
Sobota
16.3.

Čtvrtek po 1. neděli postní
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Pátek po 1. neděli postní
Křížová cesta v 17:30 hod.
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota po 1. neděli postní
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
17.3.

2. NĚDĚLE POSTNÍ

Mše sv. o. Vít Zatloukal
Křížová cesta v 10:00 hod.

Mše sv. v 10.30 hod: Za Vlastu a Cyrila Foltových a živou rodinu

Rozpis křížových cest v postní době - prosím společenství, rodiny i
jednotlivce, aby se zapsali na vedení křížových cest během doby postní.
NOC KOSTELŮ 24. května - setkání všech, kteří se chtějí zapojit do přípravy
- dnes v 16 hod. na faře.
Setkání s o. Vítkem Zatloukalem spojena s oslavou jeho jubilea - tuto
sobotu v 18 hod. na faře.
Vzdělávání dospělých - v neděli 17.3. v 16 hod. na faře.
Brigáda u o. Jana Mazura v Bohušově - sobota 23. března. Prosím všechny,
kdo se brigády zúčastní, aby se zapsali na papír na stolečku.
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