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

29. čerfence 2018 – 17. neděle f mezidobí
1. čtení: 2 Král 4,42-44
Odpofěď k žalmu: .tvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
2. čtení: Ef 4,1-6
Efangelium: Jan 6,1-15
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za
ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš
vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před
židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu
přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé
najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat.
Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého
aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu
řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro
tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě
mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby,
vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl
učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a
bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů.
Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má
přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za
krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

Tento týden si připomínáme
úterý 31. 6. Památka sf. Ignáce z Loyoly, kněze
středa 1. 8. Památka sf. Alfonse z Liguory, biskupa a učitele církve
sobota 4. 8. Památka sf. Jana Marie Vianneye, kněze

Ohlášky a jiná sdělení
• Byli bychom vděčni za ministrování, kdo se můžete zapojit, prosíme,
přijďte do sakristie. Případné začátečníky zaučíme. Děkujeme.

K zamyšlení
Text Janova evangelia v šesté kapitole nabízí bohatý materiál k úvahám
o eucharistii. Vyprávění začíná lehkou zápletkou – lidé nemají
na opuštěném místě dostatek jídla. Ale již zde potkáváme první impulz
k uvažování: Bůh vidí lidskou nouzi a umí ji řešit. Není lhostejný.
Ježíš rozdává! A pomáhají zde apoštolové. Mají sami jen velmi málo,
ale i s tím Bůh dokáže pracovat. Stačí toto „málo“ Bohu nabídnout.

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 obnofy
Každé úterý v 19 hod. na faře (Klatovská třída č.p. 176 h.)

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

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, .SPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

