FARNÍČEK
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Starší lidé vědí
svoje, když jim
zamilovaná
vnoučata vypráví
o své životní
lásce. Znají
dobře, že
postupně
vyplynou chyby
každého, i kdyby
byl sebelepší.
Někdy však s
drobnými
chybami
odmítneme
všechno, tedy i to
dobré, co tito
mladí mají.
Podobně na tom
byl i Ježíš, vždyť
ho mnozí „dávno
znali“... Jsme
připraveni
skutečně
zaslechnout, co
nám Kristus říká?
Vždyť ho již také
dobře známe…

K ZAMYŠLENÍ
Bůh nám často textem, který se
čte při mši, touží něco sdělit.
Někdy jde o poučení, jindy
povzbuzení nebo i napomenutí.
Nejednou můžeme narazit na to,
že my však při čtení přestaneme
vnímat. Jak neztratit pozornost? V
jádru problému může být podobný
postoj jako v evangeliu: „Vždyť my
už víme…“ Vědět však neznamená
porozumět. Dnešní neděle může
být výzvou: Pojďme se rozhodnout
chtít
slyšet!
Vždyť Bůh
dnes
oslovil
právě
nás!

1. ČTENÍ Ez 2,2-5

Prorok Ezechiel vystupuje po vpádu Babyloňanů do Izraele a
odvedení části obyvatel do zajetí (po roce 597 př. Kr.). „Co se
stalo? Kde je Bůh, když jsme byli vydáni?“ ptají se. Boží hlas
skrze proroka však neustal, a to i přes hřích Izraelitů. Prvně musí
vědět, že Bůh je neopustil! Až v druhé části knihy zazní řešení.

Naše oči hledí na Hospodina, dokud
se nad námi nesmiluje. Zvedám své oči k tobě,
– který trůníš na nebi. – Hle, jako oči služebníků hledí – na
ruce svých pánů. Jako oči služebnice hledí – na ruce své paní,
– tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, – dokud se
nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se
nad námi, – neboť jsme přesyceni pohanou. – Přesycena je
naše duše – výsměchem boháčů, pohanou pyšných. Žalm 123
2. ČTENÍ 2 Kor 12,7-10

Svatý Pavel se zřejmě dostal do sporu s korintskými křesťany.
Nevěří mu a Pavel se musí hájit. V 11. kapitole ukazuje, co
všechno prožil, jak nasadil život, co zažil s Bohem… A pak
navazuje naším textem: Bůh chrání pokoru „ostnem“. I když
nevíme, oč šlo, je zřejmé, že pro Boha naše slabost není problém.

EVANGELIUM Mk 6,1-6

Ač Pán koná zázraky (5. kapitola), je nepochopen a odmítán.
Jeho moc zakusí jen ti, kteří ho přijmou (uvěří), a ti tvoří
jeho pravý domov. Argumenty pro odmítnutí (je to syn
Mariin, známe ho…) však znamenají, že Ježíš je pravý
člověk. Je zde také diskutované místo o Ježíšových bratrech
(přeloženo „příbuzný“). Řecké slovo se užívalo jak pro
bratry, tak i bratrance.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 5.7.
Iz 61,1-3a / Lk 10,1-9
Komentář: Nepřecházet z domu do domu znamená v případě
našich světců stálost přebývání, dokonce i tehdy, když byl
Metoděj ve vězení. Ostatně nepřineslo „znemožnění pastorace“ v
našich dějinách paradoxně bohaté plody?
ÚTERÝ 6.7.
Gn 32,23-33 / Mt 9,32-38
Komentář: Falešný bůžek nemusí být zhmotnělý jako tenkrát. Na
místo pravého Boha může být nastolen kult lži, sebeprosazování,
uspokojení z falešného obrazu, který jsme si o Bohu sami
udělali…
STŘEDA 7.7.
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a / Mt 10,1-7
Komentář: Josefovy slzy nad ubohostí jeho bratrů připomínají
nutnost soudržnosti rodiny. Scéna je obrazem každého shledání,
odpuštění a návratu k Bohu.
ČTVRTEK 8.7.
Gn 44,18-21.23b-29 / Mt 10,7-15
Komentář: Josef se dává poznat svým bratřím. Bůh dovede i
vinu obrátit k dobrému. Kéž je to poučením v dobách, kdy se
dějiny vyvíjejí jinak, než bychom si přáli…
PÁTEK 9.7.
Gn 46,1-7.28-30 / Mt 10,16-23
Komentář: Bůh „mého otce“, zcela konkrétní, nabízející přátelství
a doprovod v těžkých životních chvílích. Dovedu jej takto
představit svým dětem, vnukům, těm, které mi svěřil?
SOBOTA 10.7.
Gn 49,29-32; 50,15-26a / Mt 10,24-33
Komentář: Bůh provází rod Jakubův i Josefův na cestě do
zaslíbené země. I mou, naši rodinu vede do svého království.
Soudržnost rodin a vědomí přítomnosti Boha zachrání i naši
civilizaci, která putuje dějinami.

15. neděle v mezidobí
Am 7,12-15 / Ef 1,3-14 / Mk 6,7-13

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

NEDĚLE
5.7.
Pondělí
6.7.

Od 04.07. 2021 do 12.07. 2021
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Za rodinu Ryšavíkovou
Mše sv. v 10:30 hod: Za Karla a Helenu Sommerovy a všechny
zemřelé z rodiny
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
Mše sv. v 8.00 hod: Volný úmysl

Úterý
7.7.

Úterý 14. týdne v mezidobí

Středa
8.7.

Středa 14. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
9.7.
Pátek
10.7.
Sobota
11.7.
NEDĚLE
12.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Pátek 14. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 14. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Za zemřelou Boženku a Aloise Onderkovi a Hanku
Sojkovou
Mše sv. v 9 hod: Za děti z tábora a jejich rodiny
Mše sv. v 10:30 hod: Volný úmysl
RŮZNÉ OZNAMY:

Tábor dětí z diecéze - od zítřka na faře.
Vítáme ve farnosti nového jáhna Karla Honku!!!
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