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

17. čerfna 2018 – 11. neděle f mezidobí
1. čtení: Ez 17,22-24
Odpofěď k žalmu: Aleluja.
Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus.
Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.
2. čtení: 2 Kor 5,6-10
Efangelium: Mk 4,26-34
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno;
ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od
sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý
plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží
království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá
do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny
jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha
takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim
nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Liturgický kalendář
21. června - památka sf. Aloise Gonzagy, řeholníka
24. června - slavnost Narození sf. Jana Křtitele

Ohlášky a jiná sdělení
•

Do pastorační rady farnosti byli zvoleni: Brůha Josef, Cuhra Jaroslav, Janovič Josef,
Kocman Richard, Lachman Tomáš, Macháček Jiří, Matvija Vladimír, Plzák Michal,
Štvanová Helena, Švehla Antonín. Z titulu funkce jsou členy rady také o. Jasiulewicz
Robert a s. Lokvencová Michaela – pastorační asistentka.

•

„Křesťanský magazín“ ČT 2 se v nejnovějším dílu ohlédne za čtvrtstoletím existence
plzeňské diecéze, která letos slaví 25. narozeniny. Dokument dá hlouběji nahlédnout
do života církve v západní části republiky. Vidět ho můžete v neděli 17. června od
12.40 hod.

•

Otec biskup Tomáš vyzývá k modlitbám za dar fláhy u nás i v celé Evropě. „Moc
prosím, abychom ve farnostech, při mších svatých i v osobních modlitbách duchovně
reagovali ve svých prosbách na stále se zvětšující sucho v celé Evropě. V misále se
často modlitby za déšť vynechávají, prosím, aby tomu v současnosti bylo jinak. Jsem
hluboce přesvědčen, že je třeba, abychom se za dar vláhy tak bezpodmínečně
potřebné pro lidský život modlili. Myslím, že to je i cesta, jak prohloubit vlastní
vnímavost pro stejně naléhavou potřebnost duchovní vláhy reprezentované nejen
svátostí křtu.“

•

Děkuji všem, kteří přijali pozvání a zúčastnili se brigády během posledního víkendu.
Máte-li kapacitu i v jiných termínech, hlaste se, prosím. Práce na nové faře je stále
dost.

Co nám v dnešní době říká tento soubor Ježíšových podobenství
(podobenství o rozsévači tvoří součást tohoto souboru Markova evangelia)?
Jaký duchovní odraz v nás vyvolává? – Stejný jako tenkrát – údiv!
Údiv mezi lidmi nad tímto Božím královstvím, které nepřestalo růst, které se stále
obnovuje a někdy je donuceno vrátit se do podzemí – tedy do katakomb – to však jen
proto, aby mohlo vyrašit s ještě větší silou než předtím.
Toto Boží království roste, i když rolník „spí“, tedy i když nejsou lidé církve schopni
držet krok s jeho růstem a tropí neplechu kolem semínka nebo vyhánějí ptáky ze
stromu, místo aby se je tam snažili přivábit.
Jedná se tedy opravdu o zázrak, jenž se každodenně obnovuje přímo před našima
očima.
P. Vojtěch Kodet

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše sfatá polsky

Setkání seniorů

každou neděli od 15 hod

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

Mše sfatá slofensky

Příprafa na křest

každou neděli od 11 hod

každé pondělí od 19 hod, fara

Sfátost smíření

Farní kancelář

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

pondělí a pátek: 10 – 12 hod
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Farnost sfatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

