FARNÍČEK
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Další neděle
mezidobí
nabízí více
témat k
zamyšlení.
Prvním
okruhem, na
který může
padnout
pozornost, je
rodina
Kristových
následovníků.
A z toho se rodí
otázka, kdo
patří do
společenství
církve. Druhou
otázkou je
působení ducha
zla. Koho tím
Kristus
označuje a jak
vypadají
důsledky jeho
působení?

K ZAMYŠLENÍ
Nejednou jsme to zažili, že údajní
odborníci přesně vědí, že… Mají,
prý, klíč k Ježíšově moci
uzdravovat: Jedná mocí největšího
z démonů. Ježíš snadno vysvětluje,
jak je takový argument hloupý. V
příměru o silákovi však skrytě
zaznívá otázka, kdo je tedy tak
silný, aby siláka přemohl? Ten, kdo
koná zázraky uzdravení! Ježíš je
mocnější než kníže démonů! Tato
neochota vidět pravdu se stává
kamenem úrazu nejen pro farizeje,
ale i pro nejbližší – rodinu a
příbuzné.
Pochopí,
kým Ježíš
je?

1. ČTENÍ Gn 3,9-15

Popis prvotního hříchu pokračuje v našem textu vyšetřováním
události. Hříchem vstoupil nesoulad mezi muže („adam“ znamená
„člověk“) a ženu. Adam svaluje vinu na ženu, žena na hada. Prvotní
duchovní čistota se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi a
rovnou ho odsoudí! To předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním
evangeliu.

U Hospodina je slitování, hojné u něho
je vykoupení. Z hlubin volám k tobě, Hospodine, –
Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k
mé snažné prosbě! Budeš-li uchovávat v paměti viny,
Hospodine, – Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je
odpuštění, – abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v
Hospodina, – duše má doufá v jeho slovo, – má duše čeká
na Pána – více než stráže na svítání. Více než stráže na
svítání – ať čeká Izrael na Hospodina, – neboť u
Hospodina je slitování, – hojné je u něho vykoupení. –
On vykoupí Izraele – ze všech jeho provinění. Žalm 130
2. ČTENÍ 2 Kor 4,13 – 5,1

Svatý Pavel se hájí proti nařčení, že se chlubí sám sebou. Mluví o
pravé slávě působené Bohem a odkazuje na vlastní slabost.
Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“.
Odvolává se na druhou knihu Mojžíšovu (Ex 34,29-30), kde se
Mojžíšovi po setkání s Bohem rozzářila tvář. Slovo „sláva“ v
hebrejštině znamená též „hmotnost“.

EVANGELIUM Mk 3,20-35

Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek naším
textem podtrhne význam nové rodiny – učedníků. K porozumění Bohu
totiž nejsou klíčové rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé
Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 7.6.
2 Kor 1,1-7 / Mt 5,1-12
Komentář: Možná i já jsem pocítil pravé štěstí, když jsem se
něčeho vzdal. Nejde zde o ztráty, ale naopak o získání pravé
svobody.
ÚTERÝ 8.6.
2 Kor 1,18-22 / Mt 5,13-16
Komentář: Měli bychom mít víc sebevědomí a ukazovat
společnosti Kristovo světlo, které je v každém z nás; pokud jej
totiž lidé neuvidí, budou jej hledat jinde.
STŘEDA 9.6.
2 Kor 3,4-11 / Mt 5,17-19
Komentář: Ježíšovo naplnění Tóry mělo jinou podobu, než čekali
jeho současníci. Kéž jsem připraven korigovat své zaběhlé
představy o křesťanství, o církvi.
ČTVRTEK 10.6.
2 Kor 3,15 – 4,1.3-6 / Mt 5,20-26
Komentář: Předtím, než se spojím s Kristem, mám i já povinnost
smířit se s lidmi. Do pozdravení pokoje chci zahrnout i ty, kteří
nejsou momentálně přítomní a které „nemusím“… Jen tak je
možné communio – společenství, přijímání Jeho Těla.
PÁTEK 11.6.
Oz 11,1.3-4.8c-9 / Jan 19,31-37
Komentář: V nejvnitřnějším Ježíšově bytí jsou obsaženy všechny
poklady vědy a umění. Z jeho otevřeného boku proudí litanie, nad
kterými se chci zamýšlet…
SOBOTA 12.6.
Iz 61,9-11 / Lk 2,41-51
Komentář: Mateřské srdce Panny Marie soucítí se všemi, kdo
hledají Ježíše. Maria ví, co znamená pro člověka nejistota. Je
nám tak blízko!

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ez 17,22-24 / 2Kor 5,6-10 / Mk 4,26-34

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
6.6.
Pondělí
7.6.

Od 06.06. 2021 do 13.06. 2021
10. neděle v mezidobí
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod: Za Jiřího Mlčocha a živou rodinu
Pondělí 10. týdne v mezidobí

Úterý
8.6.

Úterý 10. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Za zemřelou Marii Kišovou a její živé
příbuzné

Středa
9.6.

Středa 10. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
10.6.
Pátek
11.6.
Sobota
12.6.
NEDĚLE
13.6.

Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
Mše sv. v 8:00 hod s centry pro mládež z ČŘ
Lectio Divina v 18:30 hod na faře
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod: Za Josefa a Ludmilu Paličkovy a vnučku
Jarmilu
RŮZNÉ OZNAMY:

Setkání farní rady - příští neděli 13.6. v 18 hod. v Košatce.
Časopis Rodinný život - k rozebrání na stolečku.
Prašivá 2021 - tradiční setkání rodin 1.7. Letos nutné přihlašování. Více na
plakátku.
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