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

19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí
1. čtení: Př 9,1-.
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6,51-58
Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl zástupům: „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.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát
jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je
skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten,
kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový,
jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

Tento týden si připomínáme
Po 20.8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Út 21.8. Památka sv. Pia X., papeže
St 22.8. Památka Panny Marie Královny
Pá 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ohlášky a jiná sdělení
• Ve středu 22. 8. bude v našem kostele koncert duchovní hudby. Účinkuje
Frauenchor Wettringen e.v.

• V novém šk. roce 2018/19 bude probíhat výuka náboženství pro děti.
Více informací na přihlášce, kterou najdete na webových stránkách naší
farnosti (https://www.rkfp.cz/) nebo vzadu v kostele.
• V neděli 2.. 08. vás zveme na pouť ke sv. Barboře u Nebílov. Procesí se
sochou sv. Barbory vyjde z místa Na rajči (záchytné parkoviště Nebílovy)
v 15 hod., mše sv. v kapli sv. Barbory začne v 15.30 hod.
• Na farní pouť do Polska ve dnech 27. 9. – 1. 10. se můžete přihlašovat
v sakristii kostela nebo na adrese uvedené na plakátku, který najdete na
nástěnce u vchodu do kostele nebo na vývěsce před kostelem, dále pak
na webových stránkách farnosti. Srdečně zveme!
• 15. 9. nás čeká ještě jedna pouť, a to diecézní pouť do kláštera Teplá. Na
společný program se s námi těší biskup Tomáš a jeho host biskup Rudolf
z Řezna a všichni organizátoři poutě. Program pro mládež začíná již
v pátek 14. 9. od 18 hod. pouti je rozepsán na plakátech.

K zamyšlení
Jíst něčí tělo? To je děsivá představa. Jíst ovšem znamená, že díky pokrmu se my sami
stáváme života schopnými. Možná by nám pomohlo srovnání s mateřským kojením, kdy se
dítě sytí z těla matky. Bez její pomoci by nepřežilo. V eucharistii se setkáváme s Kristem,
který se za nás zcela vydal – zemřel. To je obraz oběti, která byla obětována místo obětníka!
Oběti podle Písma se účastnili ti, kdo jedli maso z ní připravené jako pokrm. Ježíš využil
starozákonní představy, aby nabídl zcela nový způsob osobního setkání s darujícím se
Bohem. On se vydává nám a my se sytíme jeho obětí. A tak máme život!

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. 17. h.)
Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvě
Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská 17., 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.

