FARNÍČEK
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Často se nám
Ježíš jeví jako
milý kamarád,
laskavý
člověk, který
odpouští... Ale
realita Boží
lásky k
člověku je
mnohem
radikálnější. A
stejnou
radikálnost
vztahu Bůh
očekává také
od člověka.
Nad
intenzitou
vztahů s
Bohem se dnes
zastavíme v
textech Písma.

K ZAMYŠLENÍ

Slova dnešního evangelia překvapují.
Pán doslova říká: „Kdo nemá v
nenávisti“ či „neoškliví si“ otce… Klíčem
k porozumění je poslední věta úryvku:
„Kdo se nerozloučí“ či „nezřekne“
všeho pro Boží království. Již známe,
jak vypadala skupina prvních
následovníků Pána. Odvaha k úplnému
rozhodnutí se pro Boha je procesem,
ale nesnese žádnou polovičatost.
Neznamená to, že nebudeme vést
běžný život, ale jde o srdce, které se
naplno otevře Bohu bez výjimek. Z této
lásky pak
odvozujeme i
pohled na
svoji rodinu,
přátele…

Níže texty pro 23. neděli v mezid. (pro Slavnost Poděkování
za úrodu budou rozdílné)
1. ČTENÍ Mdr 9,13-18

Kniha vznikla v 1. stol. př. Kr. a je filosoficko-teologickým pojednáním
o moudrosti. Autor jde tak daleko, že popisuje moudrost jako
zosobněnou Boží sílu, která činí z lidí Boží přátele (Mdr 7,27). Devátá
kapitola je nádhernou modlitbou, chválou moudrosti i prosbou o ni.

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení! Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a
pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ – Neboť tisíc let je v tvých očích –
jako včerejší den, který minul, – a jako noční hlídka. Uchvacuješ je,
jsou jako ranní sen, – podobají se pučící trávě: – Zrána kvete a bují, –
večer je skosena a vadne. Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k
moudrosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
– Slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať
jásáme a radujeme se po celý život! – Ať je nad námi dobrotivost
Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – dej zdar práci
našich rukou!
Žalm 90

2. ČTENÍ Flm 9b-10.12-17

Nejkratší list Nového zákona je Pavlovou přímluvou za zběhlého
otroka Onezima, kterého pokřtil. Pavel prosí jeho pána Filemona, aby
ho přijal zpět do služby a netrestal ho za jeho čin. Jde o ukázku, jak
přijetí evangelia dopadá do praktických skutečností života.

EVANGELIUM Lk 14,25-33

Náš úryvek navazuje na vyprávění o hostině, kde si farizeové volili přední
místa, a také na podobenství o hostině, z níž se kvůli koupi nového pole či
kvůli svatbě pozvaní omlouvají. Na to naráží Ježíš, když vyslovuje
bezpodmínečnost následování. Nejde o to, zda je v našich silách zvládnout
cestu za Kristem. To lze s Boží pomocí. Zde jde o rozhodnutí, které není
polovičaté.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Kol 1,24 – 2,3 / Lk 6,6-11
Komentář: Poklady moudrosti a poznání jsou v Kristu skryté,
aniž by se vnucovaly. Všední život naplněný službou a obětavostí
je postupně odhaluje.
ÚTERÝ
Kol 2,6-15 / Lk 6,12-19
Komentář: Položení se s Kristem do hrobu se vztahuje i na nás.
Z toho vyplývá i naděje na vzkříšení! Kéž se dovedu v těžkých
chvílích spojit s Kristovou bezbranností!
STŘEDA
Kol 3,1-11 / Lk 6,20-26
Komentář: Nacionalismus, rasová nadřazenost nemá v
křesťanství místo. I v tom je naše náboženství návodem k životu!
ČTVRTEK
Kol 3,12-17 / Lk 6,27-38
Komentář: Návod na stálou (permanentní) modlitbu. Vždyť
budeme-li se vzájemně snášet, nade vše mít lásku, staneme se
pro dnešní dobu znamením!
PÁTEK
1 Tim 1,1-2.12-14 / Lk 6,39-42
Komentář: Pavel přes vše, co prožil, děkuje Pánu za to, že jej
vzal do služby. Jsem schopen vyjádřit dík za svůj křest, možná i
za pohodlný život?
SOBOTA
Nm 21,4b-9 nebo Flp 2,6-11 / Jan 3,13-17
Komentář: Nikodém tenkrát patrně Ježíšovu odpověď nechápal.
Vždyť i nám přichází zatěžko, že každému vítězství musí
předcházet utrpení…

24. neděle v mezidobí
Ex 32,7-11.13-14 / 1 Tim 1,12-17 / Lk 15,1-10

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

NEDĚLE
8.9.
Pondělí
9.9.
Úterý
10.9.

Od 08.09. 2019 do 15.09. 2019
DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
Mše sv. v 10.30 hod: Poděkování za dary země s prosbou o požehnání pro
rodiny zemědělců a spolek zahrádkářů.
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu PM do
dalších let.

Pondělí 23. týdne v mezidobí
Úterý 23. týdne v mezidobí
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
11.9.

Středa 32. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
12.9.
Pátek
13.9.
Sobota
14.9.

Čtvrtek 23. týdne v mezidobí
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Mše sv. v 18:00 hod: Za Andělu a Augustina Hložánkovi a rodinu
Svátek Povýšení svatého kříže
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Paličkovou, manžela, živou a zemřelou
rodinu

NEDĚLE
15.9.

Velké poděkování všem, kdo připravili dnešní slavnost !!! Úklidu, obci za
starost o prostory kolem kostela, výzdobě v kostele i v prostorách fary, přípravě liturgie, hudbě,
občerstvení, týmákům z fary a všem zapojeným farníkům…VELKÉ DÍKY!

Ministrantská schůzka - v pátek v 16:30 na faře.
Setkání farní rady - příští neděli 15. září v 18 hod. na faře.
Přihlášky na biřmování - do dnešního dne. 1. setkání 29.9. v 18 hod. na faře.
Pouť spojená se svatbou kostelníka Františka v Praze - 25.-27. října. Zájemci se
prosím zapište na stolečku v kostele do příští neděle.
Rozpis náboženství pro tento rok - MŠ dle domluvy a zájmu 1x za 14 dní. Středa:
1.tř 11.10-11.55. ve škole; 2. tř 12.15-13.00. ve škole; ostatní na faře: 3.-4. tř
12.15-13.00; 6.-7. tř 13.00-13.45; Čtvrtek: 5. tř 13.00-13.45; 8.-9. tř 15.00-15.45.
Přihlášky vyplňují pouze ti, kteří ještě nebyli přihlášeni. Začínáme tento týden.

