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

5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15
Odpověď k žalmu: Hospodin eim dal nebeský pokrm.
2. čtení: Ef 4,17.20-24
Evangelium: Jan 6,24-35

Slova svatého evangelia podle Jana.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli
do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi
sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli
znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí,
ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil
svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl:
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení,
abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno:
‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám
nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten,
který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Tento týden si připomínáme
pondhlí 6. 8. Svátek Proměnění Páně
středa 8. 8. Památka sv. Dominika, knhze
čtvrtek 9. 8. Svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
pátek 10. 8. Svátek sv. Vavřince, eáhna a mučedníka
sobota 11. 8. Památka sv. Kláry, panny

Ohlášky a jiná sdělení
Naše farnost pořádá záeezd do Polska ve dnech 27.9 – 1.10.
Informace budou v ohláškách v nedhli 12.8.
Závazné přihlášky se budou přieímat v sakristii kostela.

K zamyšlení
Ježíš se pustil velmi ostře do konfrontace se zástupem: „Hledáte mh ne proto,
že este vidhli znamení, ale že este se dosyta naeedli.“ Je to trapné, ale pravdivé.
Bůh chce rozdávat svoei posilu, ale neede to bez vztahu mezi darueícím
a obdarovaným. Podmínkou ee uvhřit, že Bůh ee dobrý, že chce človhka učinit
šťastným. Zástup Ježíši přes velké znamení nevhří! Pán má připravený obrovský
dar, znamení nesmírnosti své lásky, nabízí človhku účast na Božím životh…
Jsou ovšem lidé ochotni uvhřit? A my?

Pořad bohoslužeb
nedhle: od 9:00, 11:00 slovensky a 18:00 hod
pondhlí, 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. 176 h.)

Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvh

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
vikář: P. Robert Jasiulewicz, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

