FARNÍČEK
15. neděle v mezidobí
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Dnešní neděle je
K ZAMYŠLENÍ
nesena tématem
Na řadě míst Starého zákona Bůh povolává
povolání k
hlásání Boží nejrůznější lidi, aby ho nejen následovali,
ale aby zasáhli ve prospěch celého
zvěsti. Ale
pozoruhodné společenství víry (Gedeón, David, Ester…).
bude povolání Ani v Novém zákoně se tato Boží strategie
nikoli
nemění. Pán tyto lidi vybavuje svým
profesionálů, ale požehnáním a mocí (Mk 6,7). Projevuje se
laiků. Budeme
však toto povolání i dnes? Odpověď je
sledovat, jak
jednoznačná. Tím vyvstává druhá otázka:
Bůh povolával
„laiky“ již dávno Nejsme to my, které Bůh třeba dnes volá k
před Kristem nějaké službě evangeliu, víře, církvi,
(první čtení), ale společen
stejně tak i Pán ství?
I
Ježíš takové
když se
pověření dělal možná
(evangelium). zalekne
Proto je dnešní
me
neděle důvodem
určitého
k modlitbě za
laiky, kteří jsou úkolu,
k
Pánem zavoláni Pán
ke službě slova, němu
jako jsou např. dává
katecheté a
svoji milost a tyto služebníky vždy
mnozí další.
doprovází svojí mocí. A to je úžasné zažít.

1. ČTENÍ Am 7,12-15

Kniha Amos je nejstarší prorocká kniha Starého zákona (8. stol.
př. Kr.). Prorok je z Judska, ale působí v sousedním státě –
Severním Izraeli. V předchozím textu vyhlásil čtyři hrozivá
proroctví. Na dvě Bůh reagoval slitováním, ale druhá dvě se
naplní! Izrael reaguje odmítnutím. Amos ovšem nestaví úspěch
mise na sobě. On je laik. Vše stojí na Božím pověření.

Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o
pokoji pro svůj lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho
spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v
naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se
spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země, –
spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro
– a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho
předcházet – a spása mu půjde v patách. Žalm 85
2. ČTENÍ Ef 1,3-14

List Efezanům začíná náročným hymnem. Klíčem je druhá věta.
Sledujme v textu, jak hluboce se týká právě nás! Autor používá
právnickou logiku: Jestliže nás získal vykoupením, pak jsme jeho.
Proto si již nedělejme starosti, jak se Bohu přiblížit. Jsme jeho!

EVANGELIUM Mk 6,7-13
V předchozím textu jsme minulou neděli četli o odmítnutí Ježíše
doma v Nazaretě. Jen ti, kteří přijmou Ježíše, stávají se učedníky.
Ty Kristus „zmocňuje“, oni zakoušejí jeho sílu při hlásání a Bůh
skutečně skrze ně působí.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 12.7.
Ex 1,8-14.22 / Mt 10,34 – 11,1
Komentář: Pokud vydám svůj život pro Krista, shledám jej
bohatším. Platí i v sociálním rozměru: národy, určené k likvidaci,
našly zpravidla po čase své jaro. (Arménie, Izrael… a mohu myslet
s nadějí na Severní Koreu.)
ÚTERÝ 13.7.
Ex 2,1-15a / Mt 11,20-24
Komentář: Kéž nepromarníme dotek Boží! Mnohá pokolení, které
žily bez poznání Ježíše, bez svátostí, by nám mohly závidět! My,
svědkové Ježíšových znamení, chceme svou láskou vše splácet.
STŘEDA 14.7.
Ex 3,1-6.9-12 / Mt 11,25-27
Komentář: Napadlo tě, že Ježíšovo poselství nejlépe přijímá ten,
kdo je mu podobný? Svou prostotou, maličkostí, přímostí. Ten, kdo
si však o sobě myslí, že je moudrý a chytrý, je předem
diskvalifikovaný.
ČTVRTEK 15.7.
Ex 3,13-20 / Mt 11,28-30
Komentář: Pozor, to naše jha, do kterých se upínáme sami, nás
tlačí! A břemena, o kterých si myslíme, že musíme nést, nás tíží.
Stanou-li se Jeho břemena i tvými, nebude to tak hrozné. Půjdeš
zapřažen s Ním. Ve dvou!
PÁTEK 16.7.
Ex 11,10 – 12,14 / Mt 12,1-8
Komentář: Nepohoršuji se snad i já nad některými projevy života
jako farizeové? Naše úzkoprsost pramení často z malé víry a z
nesprávného pořadí hodnot.
SOBOTA 17.7.
Ex 12,37-42 / Mt 12,14-21
Komentář: Služebník, který nekřičí, nehádá se, hlásá právo
národům. To je Ježíš, plný Ducha. Ač mu usilují o život, jde dál a
uzdravuje. Kéž je církev (tedy i já) jeho obrazem…

16. neděle v mezidobí
Jer 23,1-6 / Ef 2,13-18 / Mk 6,30-34

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 11. 07. do 18. 07. 2021

NEDĚLE
11.7.
Pondělí
12.7.
Úterý
13.7.

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
Pondělí 15. týdne v mezidobí
Úterý 15. týdne v mezidobí

Středa
14.7.

Středa 15. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
15.7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Pátek
16.7.
Sobota
17.7.
NEDĚLE
18.7.

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 15. týdne v mezidobí
Mše sv. v 8:00 hod: Volný úmysl
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Volný úmysl
Mše sv. v 9 hod: Za účastníky VŠ Possible
Mše sv. v 10:30 hod: Volný úmysl
RŮZNÉ OZNAMY

Possible pro vysokoškoláky - od čtvrtku do neděle na faře.
YDYKSEB - výlet otců se svými syny - tento týden od čtvrtku do neděle.
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