Borský farník
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého, Plzeň – Bory

10. čerfna 2018 – 10. neděle f mezidobí
1. čtení: Gn 3,9-.5
Odpofěď k žalmu: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
2. čtení: 2 Kor 4,.3 - 5,.
vfangelium: Mk 3,20-35
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu),
takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho
zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma,
tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů."
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království
v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům
nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je
s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho
siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno
bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu
svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že
tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku
a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po
tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří
seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli
Boží, to je můj bratr i sestra i matka."

Liturgický kalendář
... h. sv. Barnabáše, apoštola, památka
.3. h. sv. Antonína z Padovy, památka

Co je Boží fůle?
Jak souvisí Bůh s realitou mého života a co vlastně chce? Jestli Bůh se mnou má svůj plán,
jak poznám, co po mě On chce? Tyto otázky si člověk určitě začne klást, když vezme Boha ve
svém životě jen trochu vážněji a když začne přemýšlet o smyslu a cíli života. Mnozí se jen
zaleknou toho, zda když se o Boha začnu více zajímat a více se mu přiblížím, jestli neztratím
svoji svobodu, jestli mi tento Bůh najednou nezačne předepisovat, co mám dělat. Boží vůle
ale není diktát. Jediný Bůh mi může dát schopnost rozlišovat a vést mě k volbě dobré

možnosti z těch dalších dobrých, která je určena jen pro mě - protože On jediný mě opravdu
zná a miluje. A jsem-li člověkem otevřeného srdce, který si nechá do života mluvit a touží
naslouchat Bohu i druhým, mám velikou šanci, že budu v životě volit správně a zároveň také
porostu v lásce, která je smyslem a cílem celého života. P. Vojtěch Kodet

Ohlášky a jiná sdělení

•

Děkuji, že využíváte možnosti svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou.
Snažte se, prosím, tento čas využít tak, abychom měli možnost i my kněží se na mši
připravit a včas začít.

•

Občas je při mši sv. slyšet pláč nebo křik dětí, někdy děti volně pobíhají po kostele.
Víme, že je náročné skloubit přítomnost celé rodiny na bohoslužbě s touhou
ostatních přítomných prožívat ji nerušeně. Prosíme, buďme jedni k druhým
ohleduplní. Rodiče ať chápou starší, kteří nechtějí být rušeni, a starší ať chápou mladé
rodiny, že není jednoduché zkrotit děti, které se v nečekaném okamžiku začnou
hlasitě projevovat.

•

Jsem vděčný za vaši angažovanost a zájem o opravu nové fary. Někteří chtějí pomoc,
ale o víkendu nemohou, proto bych rád vyhlásil brigádu jak na pátek .5. června od
.5:00, tak i na sobotu .h. června od ..:00 hod. V sobotu se nebudu moci zúčastnit
kvůli svatbě a křtu.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a .8 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od .8 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše sfatá polsky

Setkání seniorů

každou neděli od .5 hod

.. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30 hod, fara

Mše sfatá slofensky

Příprafa na křest

každou neděli od .. hod

každé pondělí od .9 hod, fara

Sfátost smíření

Farní kancelář

vždy 30 minut před mší sv. nebo na
požádání po předchozí domluvě

pondělí a pátek: .0 – .2 hod
úterý a čtvrtek: .4:30 – .h:30 hod

Setkání mládeže
každý pátek od .9 hod, fara
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