FARNÍČEK
11. neděle v mezidobí
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Dnešní neděle
by mohla nést
nadpis: O
slabém člověku
a velikosti
Boží.
Nebudeme ale
rozjímat o
hříchu člověka.
Budeme se
naopak
rozhlížet
dějinami
Izraele, církve
a nakonec
třeba i vlastní
historií,
abychom
spatřili mnoho
okamžiků,
které
dosvědčují naši
slabost a
ubohost. Jak si
s touto realitou
poradit?

K ZAMYŠLENÍ
Klíčem k textům dnešní neděle není ani
lidská chrabrost ani výjimečnost
nějakého lidského zachránce. Klíčem je
moc Boží. Velmi těžko přijímáme, že
mnohé věci v dějinách světa byly
proměněny Bohem. A zvláště to platí o
životě jednotlivců, kteří Boha přijali do
svého srdce. Bůh jejich slabost
proměnil
svojí
mocí,
nikoli
snahou a
šikovností
obrácený
ch. Dnes
jsme
zvláštním
způsobem pozváni opřít se o Boha a
svěřit mu své síly i svoji slabost. Bůh
má pevně v ruce dějiny světa, naší
země, rodiny i nás samotných.

1. ČTENÍ Ez 17,22-24

Ezechiel působí v hrozivé době začátku 6. stol. př. Kr. Izrael byl dobyt
babylonským králem, který mnoho lidí, včetně Ezechiela, odvedl do
zajetí. V Izraeli nastolil poručnickou vládu (král Sidkijáš), která však
využije první příležitosti, aby hledala spojenectví s Egyptem. Vše
skončí o deset let později zdrcující tragédií. Ezechiel prorokuje tyto
události (Ez 17), ale zaslibuje Boží řešení – mesiáše. Vzejde z toho
nejmenšího, co zbude!

Žalm 92

Dobré je chválit Hospodina.

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! –
Zrána hlásat tvé milosrdenství – a za noci tvou věrnost.
Spravedlivý pokvete jak palma, – poroste jak cedr na Libanonu. –
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích
našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou
šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, – má
skála, v němž není nepravosti.
2. ČTENÍ 2 Kor 5,6-10

Svatý Pavel píše do Korintu několik dopisů. Musí se hájit: jeho úmysly
jsou skutečně od Boha. Proto nezastírá před čtenáři svoji svízelnou
situaci (2 Kor 4,7-12). Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten
je za její hranicí. Pavel tím nezpochybňuje dar života a nutnost ho
chránit. Všimněme si také zmínky o Božím soudu, který je součástí
křesťanské víry.

EVANGELIUM Mk 4,26-34
Podobenství mají pomoci porozumět světu víry, jde o
obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. Boží království
tedy není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně,
jako když…“. Tato přirovnání však jasně ukazují jedním
směrem: nenechme se vylekat tím, že jsme příliš malí, že naše
síly jsou chabé, že mezi námi nejsou ti nejlepší ze světa…
Boží království má jiná pravidla!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 14.6.
2 Kor 6,1-10 / Mt 5,38-42
Komentář: Vlastnostmi, které Pavel popisuje, máme i dnes
nastavovat zrcadlo svému okolí. Možná i v tom je smysl
nastavení tváře k druhému úderu pro ty, kdo chtějí za každou
cenu ranit.
ÚTERÝ 15.6.
2 Kor 8,1-9 / Mt 5,43-48
Komentář: Známe to i z tříkrálové sbírky. Čím je kdo chudší, tím
víc dává. Napadá tě, koho můžeš obohatit ty sám – ze své
chudoby?
STŘEDA 16.6.
2 Kor 9,6-11 / Mt 6,1-6.16-18
Komentář: Při pravé štědrosti nezáleží na množství, ale na
radosti. Neboj se, začni kolem sebe rozsévat radost; uvidíš, že
On tvé „osivo“ opravdu rozmnoží!
ČTVRTEK 17.6.
2 Kor 11,1-11 / Mt 6,7-15
Komentář: Pavlova láska k církevní obci a z ní pramenící jeho
obětavost a žárlivost na její čistotu ať je vzorem pro můj vztah k
rodině, k farnosti, ke společenství, které mi bylo svěřeno. Jsem-li
bezmocný a na lůžku, mohu tento vztah uskutečnit k těm, kdo
jsou svěřeni mým modlitbám.
PÁTEK 18.6.
2 Kor 11,18.21b-30 / Mt 6,19-23
Komentář: Mezi odhodláním stát se vzorem a mezi chlubením
vede úzká, nebezpečná hranice. Ovšem Pavel se nebojí vydat se
po ní. Jeho zdravé sebevědomí je pevně zakořeněno v Kristu.
SOBOTA 19.6.
2 Kor 12,1-10 / Mt 6,24-34
Komentář: Podobně jako Pavel, i my máme každý svůj „osten“,
který nám připomíná naši slabost. Kéž mám jako on jistotu, že se
Pánova síla projeví v mé slabosti!

12. neděle v mezidobí
Job 38,1.8-11 / 2 Kor 5,14-17 / Mk 4,35-41

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

NEDĚLE
13.6.
Pondělí
14.6.

Od 13. 06. 2021 do 20. 06. 2021
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
Pondělí 11. týdne v mezidobí
Úterý 11. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Poděkování za dar života s prosbou o Boží
milosti do dalších let a úspěšnou operaci maminky.
Středa 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Poděkování za dar života s prosbou o Boží
milosti do dalších let.

Úterý
15.6.
Středa
16.6.
Čtvrtek
17.6.
Pátek
18.6.
Sobota
19.6.

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

NEDĚLE
20.6.

Pátek 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl
Sobota 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Za zemřelou Marii Filipovou a zesnulé z rodiny
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod: Za živou a zemřelou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY

Setkání farní rady - dnes v 18 hod. v Košatce u Mlčochů.
Prašivá 2021 - tradiční setkání rodin 1.7. Letos nutné přihlašování. Více na
plakátku.
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