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

12. srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Král 19,4-8
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je Hospodin doerý.
2. čtení: Ef 4,30 – 5,2
Evangelium: Jan 6,41-51
Slova svatého evangelia podle Jana.
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to
není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z
nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže
ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích:
‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že
by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto
je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který
sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo,
obětované za život světa.“

Tento týden si připomínáme
úterý 14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
středa 15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ohlášky a jiná sdělení
Milí přáleté a farníci,
srdečně vás zveme na pouť do Polska, kterou pořádá naše farnost Plzeň –
Bory. Uskuteční se ve dnech od 27.9.2018 do 1.10.2018.
Program mimo jiné zahrnuje návštěvu míst spjatých se životem sv. Jana
Pavla II. - například Čenstochovou a město Krakov.
Bližší informace jsou uvedeny na nástěnce u vstupu do kostela a v sakristii,
kde je také přihlašovací arch.

Bývalý farář naší farnosti P. Miroslav Martiš zve všechny farníky do Boru u
Tachova v soeotu 8. září 2018 na Loretánské slavnosti. Mše svatá eude ve
farním kostele sv. Mikuláše od 10 hodin. Hlavním celeerantem eude otec
eiskup Tomáš a zpívat eude naše schola s doprovodem orchestru. Dle
vašeho zájmu oejednáme autoeus na tuto pouť. Předpokládaný odjezd od
kostela eude v 8:45 hodin a cena 100 Kč. Oečerstvení na místě zajištěno.
Prosíme, aeyste se zapsali na seznam poutníků v sakristii.

K zamyšlení
Pro židy eylo Ježíšovo slovo provokací. Z neee může sestoupit jen Bůh a jeho
dary! Ježíš ale nejedná ze seee. On vydává své tělo a svůj život z lásky k Otci a k
člověku. „Toto je chlée, který sestupuje z neee, aey ten, kdo ho jí, neumřel.“ Jan
využívá určité dvojznačnosti významů. Ježíš mluví jak o skutečném pokrmu, který
mají jíst ti, kdo ho přijali, tak ale mluví také o přijetí Krista do srdce jako Pána
našeho vlastního života. Stává se tím, co sytí naše duchovní nitro, stává se
zdrojem našeho života: „Kdo eude jíst tento chlée, eude žít navěky.“

Pořad bohoslužeb
neděle: od 9:00, 11:00 slovensky a 18:00 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18:00 hod
středa, soeota: 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. neeo na požádání po předchozí domluvě

Farnost svatého Jana Nepomuckého
moeil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-eory@centrum.cz, wee: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
vikář: P. Robert Jasiulewicz, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním weeu.

