FARNÍČEK
33. neděle v mezidobí
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Vstupujeme do
předposlední
neděle církevního
roku. Jednoznačně
převažuje téma
konce časů, ale i
lidského života,
téma posledního
soudu. Možná
překvapí, že první
čtení a žalm se
zaměřují na manželku. Ale v
kontextu
evangelia či
posledních věcí
člověka jde o
vyšší nadhled.
Onou ženou –
partnerkou je
moudrost života a
ta se týká bez
výhrad všech.
Evangelijní
podobenství nám
pomůže
porozumět, že se
jedná o základní
životní postoj.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní doba je zvláštní. Na jedné straně se
považuje za dobu velké svobody a na
straně druhé má svoje typická tabu.
Jedním z nich je slovo smrt a konec světa.
Na druhou stranu nejednou v dějinách se
někdo pokusil lidi šokovat hrozbami
brzkého příchodu Pána. Co tedy znamenají
slova o posledním soudu? Především
výzvu. Správný ekonom není ani tak ten,
který chytře zareaguje v okamžiku krize,
ale především ten, který krizi dlouhodobě
předcházel a prozíravě se na ni připravil.
Pak se není
třeba bát. Proto
sv. Pavel tak
krásně říká: „Vy
všichni
jste
přece
synové
světla a synové
dne, noc ani tma nemá nad vámi právo!“
Skutečně žádná tma nemá právo nad těmi,
kteří patří svým duchem, životem, skutky,
srdcem Pánu.

1. ČTENÍ Př 31,10-13.19-20.30-31
Text je závěrem Knihy přísloví a v hebrejštině má hymnický
charakter. Kniha v 9. kapitole mluví o moudrosti a hlouposti v
personifikované podobě dvou žen. Tak se i náš text ukazuje v
širším porozumění jako chvála správného životního postoje, jako
chvála moudrosti samé.

Žalm 128 - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho
cestách. – Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a
dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého
domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti
Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po
všechny dny svého života.
2. ČTENÍ 1 Sol 5,1-6
Tento asi nejstarší apoštolský list a nejstarší kniha Nového
zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví také o posledních věcech.
Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se máme
bát posledního příchodu Krista.

EVANGELIUM Mt 25,14-30
Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost
čtyřmi řečmi. Všechny směřují k
poslednímu soudu (podobenství o
věrném služebníku, deseti
družičkách, o hřivnách a
posledním soudu). Zjevný důraz je
kladen na odpovědné chování ve
srovnání s pouhým strachem či
útěkem před zodpovědností.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 17.11.
Zj 1,1-4; 2,1-5a / Lk 18,35-43
Komentář: „Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který
přijde“ – milost pro tvůj život, která tě chce stále znovu přivádět k
tvému Pánu, když upouštíš „od své první lásky“.
ÚTERÝ 18.11.
Sk 28,11-16.30-31 / Mt 14,22-33
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Komentář: Zkus i ty vnímat ve chvílích krize, propadání se či
tonutí, že tvůj Pán je ti nablízku, vztahuje svoji ruku a chce tě
zachytit. A v dobách dobrých děkuj za ty chvíle, kdy se tak
opravdu stalo, kdy tě Kristus zachránil, vysvobodil…
STŘEDA 19.11.
Zj 4,1-11 / Lk 19,11-28
Komentář: Vyznej spolu s bytostmi: „Svatý, svatý, svatý Pán,
Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.“ Vyznej spolu se
starci: „Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc,
protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“
ČTVRTEK 20.11.
Zj 5,1-10 / Lk 19,41-44
Komentář: Připoj se i ty k oslavě Beránka, který je „hoden vzít
svitek a rozlomit jeho pečeti, protože byl zabit a svou krví vykoupil
Bohu“ i tebe…
PÁTEK 21.11.
Zj 10,8-11 / Lk 19,45-48
Komentář: Vzpomeň si na chvíli, kdy jsi cítil jasné Boží povolání,
poslání. Děkuj za ně a zůstaň mu věrný.
SOBOTA 22.11.
Zj 11,4-12 / Lk 20,27-40
Komentář: I já jsem povolán být svědkem Kristu. Mám se v
tomto povolání spoléhat na svého Pána a věrně vytrvat.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Ez 34,11-12.15-17 / 1 Kor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
16.11.
Pondělí
17.11.
Úterý
18.11.

Od 16. 11. 2014 do 23. 11. 2014
33. neděle v mezidobí
+ sbírka na šíření Písma svatého
Mše sv. v 10.30 hod: Za Boženu Bujnochovou, roz.
Korpasovou u příležitosti 100 let od křtu. Za živou rodinu
Památka sv. Alžběty Uherské
Státní svátek. Den boje za svobodu
Mše sv. v 8 hod: Za Václava Poklud, manželku a živou rodinu
Úterý 33. Týdne v mezidobí

Středa
19.11.

Středa 33. Týdne v mezidobí
Mše sv. v 18 hod: Za zemřelou rodinu Sťankovou, Lýkovou,
Kurkovou a Komárkovou. Za zemřelé kněze, za duše na které nikdo
nepamatuje v modlitbách

Čtvrtek
20.11.

Čtvrtek 33. Týdne v mezidobí

Pátek
21.11.
Sobota
22.11.
NEDĚLE
23.11.

Adorace NSO od 18.30 – 19.30 hod.

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše sv. v 18 hod: Za Boženu a Františka Matějových.
Za živou a zemřelou rodinu z obou stran
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše sv. v 7.30 hod: volný úmysl
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše sv. v 10.30 hod: ZA Emilii Poláškovou.
Manželé Josefa a Marii Pláškovi
RŮZNÉ OZNAMY:

Věčné sliby: v neděli 23.11. v 15 hod v klášteře u Alžbětinek, sestra Paula
(Beata Sýkorová), přijme první věčné sliby. Prosí o modlitbu a přátelství.
Setkání seniorů: ve středu 19.11. na faře 15.30 hod. Těší o. Jan a Helena.
Večer mladých: ve středu na BOO v 18 hod.
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