
Neděle 11.2. 2018

6. neděle v mezidobí B

1.čtení Lv 13,1-2.44-46 „Malomocný…ať chodí v roztržených šatech…a
bude volat: Nečistý, nečistý…, bude bydlet sám, musí se zdržovat
mimo tábor.“
Pochopitelné, ale tvrdé byly starozákonní předpisy. Malomocní byli vyloučeni
z lidské společnosti. Svět bez Krista je svět krutý, nesoucitný. Není tento svět ale také
trochu ve mně? Nevylučuji i já určité lidí ze svého, byť jen možného, společenství?

2.čtení 1 Kor 10,31-11,1 „Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval
na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co
prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy.“
Napodobuji v tom sv. Pavla? Když pamatuji na druhé – pamatuji i sám na sebe, neboť
všichni jsme jedno. Člověk je tím víc člověkem, čím víc myslí na jiné. Projdi si
v duchu všechny své známé i neznámé z okolí a uvědom si, zda od tebe něco
nepotřebují.

Evangelium Mk 1,40-45 „K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou
ho prosil: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl
ruku dotkl se ho a řekl mu: Chci, buď čistý! A hned od něj
malomocenství odešlo.“
Tím jedním – duchovně - malomocným mohu být i já, když nemám soucit s druhými,
když se nechci vžít do jejich myšlení, když nemám v srdci lásku. Pak je třeba
kleknout na kolena a pokorně a s důvěrou prosit o uzdravení srdce. Pán má pochopení
i pro Tebe

K modlitbě:
Pane Ježíši, daruj mi světlo, abych viděl, kdo jsem.
Prosím tě, dej mi lásku ke každému člověku.
Pane Ježíši přijď do mého srdce, protože v mém srdci můžeš být jen ty.
S tebou nejsem nikdy sám. A jen ty můžeš vstoupit do mého trápení a hříchu, jenom
ty mě můžeš vysvobodit ze smrti. Děkuji ti, že jsi přišel na svět. Děkuji ti, že jsi tady
a máš rád mě i každého rád.
Ty si přeješ, aby byl každý člověk zachráněn. Můj Ježíši, prosím tě, dotkni se každé
mé nemoci tělesné i duševní, ale zvláště prosím, dotkni se mého hříchu. Znič ve mně
každé dílo zlého ducha a zcela mne uzdrav.
Ježíši mám tě rád. Vím, že ti patřím. A tak tě prosím, polož na mě své ruce i na
všechny mé bratry a sestry a vylej svého Ducha.
Ty slyšíš naše slova a modlitby, léčíš naše nemoci a dáváš nám život. Ukaž, prosím tě
svoji sílu a moc. Děkuji ti.



Drahý Pane Ježíši, svými ústy vyznávám své hříchy, svou prázdnotu, své sobectví.
Odpusť mi, Pane, očisti mé srdce a dej mi nový počátek.
Přijímám tě jako Pána svého života. Dávám ti svou důvěru.
A s tvou pomocí ti chci dovolit, abys ve mně stvořil nového člověka. Věřím, že to co
říká bible je pravda a budu se snažit podle toho také jednat.


Texty k rozjímání na každý den
PONDĚLÍ 12.2.
Jak 1,1-11
Mk 8,11-13
Komentář: Nehledám snad i já pro potvrzení své víry znamení, atrakce, zážitky? Kéž
dokážu v tiché lásce s Ježíšem přeplout na druhý břeh.
ÚTERÝ 13.2.
Jak 1,12-18
Mk 8,14-21
Komentář: Mk 8,14-21 Vnímavé srdce těší Ježíše víc než svědomité přípravy a
uvažování, co všechno si vzít na palubu jeho lodičky.
STŘEDA 14.2. Popeleční středa
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,2
Komentář: Jl 2,12-18 Zkusme letošní půst myslet a jednat „sociálněji“. Středozemní
moře, kam se jezdíme většinou rekreovat, je jedním velkým hrobem uprchlíků.
Dokážeme „svolat obec“ a projevit solidaritu?
Mt 6,1-6.16-18
ČTVRTEK 15. 2.
Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
Komentář: Lk 9,22-25 Dennodenní nesení mého břemene je tedy cesta k Životu.
PÁTEK 16.2.
Iz 58,1-9a
Komentář: Iz 58,1-9a Ano, Pán tě obdaří ujištěním: „Tady jsem“. Ale teprve tehdy, až
když se ty sám obrátíš k potřebám druhých.
Mt 9,14-15

SOBOTA 17.2.
Iz 58,9b-14
Komentář: Iz 58,9b-14 A teprv tehdy, když pomůžeš druhým, objevíš pravou radost z
Boha. Staneš se mu totiž (konečně!) podobným!
Lk 5,27-32
Tato strana je převzata z www.vira.cz/nedelni-liturgie Pastoračního střediska Praha

Připravujeme se na příští neděli – 1. neděli postní - cyklus B

1. ČTENÍ
Gn 9,8-15
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: ”Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky,
se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se
vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co
má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila
zemi.”
Bůh dodal: ”Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým
tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením
smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví
duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým
živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.”
ŽALM 25
Odpověď: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní
tvou smlouvu.
2. ČTENÍ
1 Petr 3,18-22
Milovaní! Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. Oni
kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco
se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu.
Voda, která (tehdy byla) předobrazením křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by
(křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám, aby bylo čisté naše svědomí, a působí
to zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
EVANGELIUM
Mk 1,12-15
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil
tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
”Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.”

