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

1. července 2018 – 13. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-25
Odpověď k žalmu:
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře,
přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně
ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký
zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila
u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když
slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen
jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena.
Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to
dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě
to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a
rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na
to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě
mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra
obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil
nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a
viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a
pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i
matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená:
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe.
(Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

Liturgický kalendář
3. 7. svátek Sv. Tomáše, apoštola
4. 7. památka Sv. Prokopa, opata
5. 7. slavnost Sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů
6. 7. památka Sv. Marie Goretti, panny a mučednice

Ohlášky a jiná sdělení
•

Ve státní svátky budou bohoslužby jako ve všední dny: 5. a 6. 7. od 18 hod.

•

Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi se koná v sobotu 7. 7. od 15:30 ve Štěnovicích a v
Útušicích od 17 hod.

•

Adorace na první pátek 6. 7. od 17 hod.

•

V sobotu 7. 7. bude po mši svaté mariánská pobožnost

•

4. - 5. 7. proběhnou na Velehradě Dny lidí dobré vůle (přenos lze sledovat na televizi
Noe)

•

Během prázdnin mše svaté v neděli budou v 9:00, v 11:00 a 18:00. V 15:00 v polštině
nebude.

•

Přejeme vám krásné a odpočinkové prázdniny pod ochranou a s přítomností
Hospodina.

Pořad bohoslužeb
neděle: od 9:00, 11:00 slovenský a 18:00 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18:00 hod
středa, sobota: od 9:00 hod
Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvě

Farnost svatého 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.

