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

22. července 2018 – 16. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 23,1-.
Odpověď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čtení: Ef 2,13-18
Evangelium: Mk .,30-34
Slova svatého evangelia podle Marka.
Apoštolové st shromáždili u Jtžíšt a vypravovali mu vštchno, co dělali a učili.
Řtkl jim: „Pojďtt i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňtt.“ Pořád
totiž přicháztlo a odcháztlo tolik lidí, žt ntměli čas ani st najíst. Odjtli ttdy lodí
na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí jt viděli odjíždět a poznali jtjich
úmysl. Zt vštch měst st tam pěšky sběhli a byli tam přtd nimi. Když Jtžíš
vystoupil, uviděl vtlký zástup a bylo mu jich líto, protožt byli jako ovct btz
pastýřt; a začal jt poučovat o mnoha věctch.

Tento týden si připomínáme
Po 23.h. svátek sv. Brigity, řeholnice
St 25.h. svátek sv. Jakuba, apoštola
Čt 2..h. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ohlášky a jiná sdělení
• Plánujeme poutní zájezd do Polska ve dnech 2h. září až 01. října 2018.
Zamýšlíme navštívit Čenstochovou, Krakov, Kalwarii Zebrzydowskou,
Wadowice, Osvětim, Wroclaw.
Podrobný program zveřejníme v polovině srpna, ale už teď o tom
informujeme, abyste si mohli rezervovat čas.

K zamyšlení
Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra,
naslouchají mu. Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží
moc byla s nimi. Ale Pán nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá
nás, výkon je až na nějakém druhém či dalším místě. První je člověk. A stejně
Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. Řecké slovo, které zde
zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak ale
vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především
vidí, že Ježíš je hluboce lidský!
(Zdroj: vira.cz)

Pořad bohoslužeb
neděle: od 9:00, 11:00 slovensky a 18:00 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18:00 hod
středa, sobota: od 9:00 hod
Setkání charismatické obnovy
Každé úterý v 19 hod. na faře (Klatovská třída č.p. 1h.)
Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvě

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: h33 h42 220, Klatovská 1h., 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.

