FARNÍČEK
12. neděle v mezidobí
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Nejednou se
ocitáme v
nebezpečí
života. V
takové
„bouři“ se
člověk obrací
k Bohu a
prosí o
pomoc. Může
Bůh takové
situace
zastavit a
vyřešit naše
problémy?
Jak to
konkrétně
probíhá a co
máme
očekávat,
když prosíme
o Boží
pomoc?

K ZAMYŠLENÍ
Spoutávat to,
co je pro člověka nepřemožitelné,
může jedině Bůh.
Moře nespravedlnosti,
bouři hněvu, vlny beznaděje,
které nás táhnou do propastí...
Naše srdce se třese.
Ale ať jsi kdekoli uprostřed vln,
hluboko v tvém srdci
k tobě mluví Bůh:
"Proč jsi tak ustrašený,
vždyť jsem tu já, tvůj Bůh.
To já první jsem tě miloval…“

1. ČTENÍ Job 38,1.8-11

Kniha Job je napsána jako divadelní hra řešící otázku nezaviněného
utrpení. Těžce zkoušený Job přestává důvěřovat v Boží dobrotu a
jeho přátelé mu neumějí vysvětlit důvod jeho utrpení. Proto Job křičí
přímo k Bohu a vyčítá mu svou situaci. Bůh přichází na scénu a
ukazuje, že člověk nemá dostatečnou zkušenost (nebyl při stvoření
světa: 38,4.19-21), nemá Boží znalosti (38,5n) ani schopnosti (náš
text), aby Boha mohl osočovat.

Oslavujte Hospodina, neboť
jeho milosrdenství trvá navěky.
Žalm 107

Pustili se po lodích na moře, – sháněli obchody po širých vodách.
– Viděli Hospodinova díla – a na širém moři jeho divy. Rozkázal a
vyvolal bouřlivý vítr, – který do výše vzdouval vlny. – Stoupali až k
nebi, sestupovali do propastí, – jejich duše se třásla v nebezpečí.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu – a on je z jejich úzkostí
vysvobodil. – Uklidnil bouři v tichý vánek – a utišily se mořské
vlny. Radovali se, že se uklidnily, – a dovedl je do vytouženého
přístavu. – Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, – za jeho
divy k dobru lidí.
2. ČTENÍ 2 Kor 5,14-17

Pavel se musel opakovaně potýkat s lidmi, kteří podrývali jeho
autoritu. V předešlém textu dokonce uvažuje o konci života a Božím
soudu. Jeho hlásání evangelia není motivováno úspěchem, touhou
zalíbit se lidem, ale tím, co popisuje v našem textu.

EVANGELIUM Mk Mk 4,35-41
Po řeči v podobenstvích Marek předkládá čtyři zázraky (4,35
– 5,43), které mají pomoci učedníkům poznat, kdo Ježíš je.
První zázrak ukazuje Krista jako vládce nad vodami.
Mořské vody jakožto nespoutaný a člověku nebezpečný živel
byly považovány za sídlo démonických sil. Vládnout nad
mořem znamenalo být mocnější než síly zla.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 21.6.
Gn 12,1-9 / Mt 7,1-5
Komentář: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých
zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé
opustit i dnes.
ÚTERÝ 22.6.
Gn 13,2.5-18 / Mt 7,6.12-14
Komentář: Abram řeší konflikt velkoryse: nechává Lota, aby si
sám vybral úrodnější krajinu. Kdykoli i já ustoupím, Bůh mi dá
víc…
STŘEDA 23.6.
Gn 15,1-12.17-18 / Mt 7,15-20
Komentář: Bůh dává Abramovi tři věci: potomstvo, území a
požehnání. Provokativní otázka: pokud se naše „vyspělá
civilizace“ zříká potomstva, neztrácí zbylá zaslíbení?
ČTVRTEK 24.6.
Iz 49,1-6 / Lk 1,57-66.80
slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Komentář: Hospodin připravuje svůj lid na velké věci opravdu
dramaticky. Předchůdce samotného Pána je narozený z dlouho
neplodné matky. Jeho otec údivem oněmí. Pro dnešní hlásání
Kristovy zvěsti jsou tyto skutečnosti povzbuzením.
PÁTEK 25.6.
Gn 17,1.5.9-10.15-22 / Mt 8,1-4
Komentář: I já jsem „dítě Abrahámovo“, pokud Bohu věřím i tam,
kde se zdají být věci málo pravděpodobné. Změna jména a nové
oslovení se pak týkají i mě!
SOBOTA 26.6.
Gn 18,1-15 / Mt 8,5-17
Komentář: Hospodinovo zaslíbení je často neuvěřitelně velké!
Úžas nad velkými věcmi se může projevovat různými způsoby.
Ano, i mně může být nad mnoha překvapeními, která mi
nachystal, do smíchu.

13. neděle v mezidobí
Mdr 1,13-15 / 2 Kor 8,7.8.13-15 / Mk 5,21-43

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
20.6.
Pondělí
21.6.
Úterý
22.6.
Středa
23.6.
Čtvrtek
24.6.
Pátek
25.6.
Sobota
26.6.

Od 20. 06. 2021 do 27. 06. 2021
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Za rodinu Vávrovou a Kumalovou a za dobré lidi
Mše sv. v 10:30 hod: Za živou a zemřelou rodinu
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Úterý 12. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Středa 12. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za děti a rodiny z náboženství
Slavnost sv. Jana Křtitele
Pátek 12. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobotní památky Panny Marie
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
27.6.

Slavnost sv. Jana Křtitele - pouť ve farnosti
Mše sv. v 8 hod: Za farní společenství
Mše sv. v 10:30 hod: Na poděkování za o. Václava a jeho službu
v naší farnosti, s prosbou o Boží vedení na dalším místě jeho působení
RŮZNÉ OZNAMY

Prašivá 2021 - tradiční setkání rodin 1.7. Letos nutné přihlašování do 24.6.
Více na plakátku.
Ukončení náboženství - ve středu od 17 hod. možnost svátosti smíření, po mši
sv. pak společné opékání.
Poděkování otci Václavovi - příští neděli při mších svatých a od 17 hod. na
faře - posezení, gril, atd. Všichni jste srdečně zváni.
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