FARNÍČEK
16. neděle v mezidobí
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Jak má vypadat
člověk, který
určuje směr či vede
nějaké
společenství? Je to
manažer? Je to
byznysmen?
Odpověď budeme
hledat v textech
liturgických lekcí.
I když některé
biblické pojmy pro
dnešního
moderního člověka
především ve
městech ztrácí
obsah či se
posouvají,
dovolme zaznít
textům, které
vycházejí ze
zkušenosti lidí
žijících před
dvěma tisíci lety.
A propojme tyto
texty s modlitbou
za sebe i za ty,
kteří mají
společenství
sloužit právě
tímto způsobem.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní evangelium velmi krásně vystihuje čas
dovolených a prázdnin. Také Pán zve učedníky
k odpočinku. Nechce je zničit, nejde mu o
výkon za každou cenu. Jsou pro něj bratřími a
on jako jejich mistr o ně pečuje. Pojem pastýř z
prvního čtení a žalmu je obrazem Boha,
kterému záleží na jeho lidu. Neznamená to, že
za něj vše udělá. Ale není lhostejný! Zároveň
vidíme, že pečuje nejen o učedníky, ale také o
každého,
kdo
přichází.
Nelze
doložit,
zda
učedníci
žárlili
či
naopak
Pánovi s
radostí
pomohli. Přesto je před námi důležitá otázka:
Dokážeme přát lidem okolo nás odpočinek,
požehnání a pokoj? Jistě že je mnoho případů,
kdy lidé okolo nás jsou líní, vyhýbají se práci…
Je ale stejně tak nemálo lidí, které zastihneme
právě v okamžiku, kdy jejich nedůležitějším
úkolem v dané chvíli je odpočinek!

1. ČTENÍ Jer 23,1-6

Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako
profesionální prorok na dvoře krále Jóšiáše, ale brzy se situace
změní a Izrael stojí na pokraji největší krize (po roce 609 př. Kr.).
Králové stále mění spojence, Izrael podléhá dobyvatelům, zrazuje
vazalské smlouvy… V době zmatku a chaosu Pán přislibuje
pevného pastýře, který své stádo povede.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi
prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si
mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši. Vede mě po
správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel
temnotou rokle, – nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. –
Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl
– před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má
číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na
dlouhé, předlouhé časy.
Žalm 23
2. ČTENÍ Ef 2,13-18

Ve verších Ef 2,11-12 autor důrazně ukazuje, že pohané kdysi žili
bez Boží milosti. Ale nyní jsou rozdíly setřeny. Od 14. verše
(druhé věty čtení) cituje autor hymnus dokazující smíření židů a
pohanů. Již není třeba dělit lidi na horší (pohany) a vyvolené
(židy). Nyní jsou všichni jedno v Kristu.

EVANGELIUM Mk 6,30-34

Perikopa navazuje na minulou neděli – poslání
učedníků. Ježíšova starost o učedníky a také o zástup
bude následně důvodem zázračného nasycení zástupu.
Ale zastavme se v tomto úryvku a zahlédněme Ježíšovu
starostlivost!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 19.7. Ex 14,5-18 / Mt 12,38-42
Komentář: Není cesta izraelského lidu i cestou Církve zde na zemi?
Přes všechno naše reptání a dílčí prohry její nepřátelé končí „v bahně“.
Dík Vzkříšenému! Vždyť právě proto slýcháváme toto čtení o vigilii
velikonoční.
ÚTERÝ 20.7. Ex 14,21 – 15,1 / Mt 12,46-50
Komentář: Při vyvedení věrných, při exodu, nechce Hospodin nikoho
utopit. Do onoho bahna se dostává pronásledující sám, dobrovolně,
svou nenávistí… Jako Mojžíšova ruka vody uzavírala, Ježíšova ruka
zachraňuje!
STŘEDA 21.7.
Ex 16,1-5.9-15; Žl 78 / Mt 13,1-9
Komentář: Dobrý rozsévač svým semenem nešetří. Jakoby bez
rozmyslu plýtvá. Na rozdíl od nás, kteří dobro konáme racionálně a s
rozmyslem…
ČTVRTEK 22.7. památka sv. Marie Magdalény
Pís 3,1-4a nebo 2 Kor 5,14-17 / Jan 20,1.11-18
Komentář: Hledání mrtvého těla Kristova, provázené pláčem,
vystřídala radost z jeho osobního oslovení. Radost, kterou si
Magdalena nesměla nechat pro sebe. Sám Pán ji vysílá ke svým
učedníkům. I můj smutek a hledání má vyústit k poslání – k misi!
PÁTEK 23.7. svátek sv. Brigity Gal 2,19-20 / Jan 15,1-8
Komentář: Maminka osmi dětí, zakladatelka řádu, nabádající papeže,
aby přesídlil zpět do Říma. Žasneme, co tato žena, spolupatronka
Evropy, dokázala. Právě proto, že byla napojena na kmen Církve, i
když se v té době zdál mnohým ztrouchnivělý. Co nadějných výhonků
uschlo, když se domnívaly, že se obejdou bez kmene!
SOBOTA 24.7.
Ex 20,1-17 / Mt 13,18-23
Komentář: Povšimni si, že se Hospodin předtím, než dává návod na
šťastný život, představuje: já tě vyvedl ze zajetí, z otroctví. Teprve
potom následují přikázání, která neomezují, ale vedou ke svobodě!

17. neděle v mezidobí
2 Král 4,42-44 / Ef 4,1-6 / Jan 6,1-15

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

NEDĚLE
18.7.
Pondělí
19.7.
Úterý
20.7.
Středa
21.7.
Čtvrtek
22.7.
Pátek
23.7.
Sobota
24.7.
NEDĚLE
25.7.

Od 18. 07. 2021 do 25. 07. 2021
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Za živou a zemřelou rodinu Novobilskou a Paličkovou
Mše sv. v 9 hod: Za účastníky VŠ Possible
Mše sv. v 10:30 hod: Za Karla Tylečka, manželku a živou rodinu
Tylečkovou
Pondělí 16. týdne v mezidobí
Úterý 16. týdne v mezidobí
Středa 16. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 16. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 8 hod: Za Helenku a Ondru Havlovy
Mše sv. v 9 hod: Za účastníky tábora teenagerů
Mše sv. v 10:30 hod: Na poděkování za 40 let života

Tábor pro teenagery - od úterý do neděle na faře.
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