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

26. srpna 2018 – 21. neděle v mezidobí
1. čtení: Joz 24,1-2a.1.-17.18b
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení Ef .,21-32
Evangelium: Jan 6,60-69
Slova svatého evangelia podle Jana
Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl
sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co
teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo
nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi
někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho
zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od
Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy
chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného
života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“

Tento týden si připomínáme
Po 27. 08. sv. Moniky, památka
Út 28. 08. sv. Augustina, biskupa a učitele církve
St 29. 08. Umučení sv. Jana Křtitele, památka

Ohlášky a jiná sdělení
• Dnes 26. 08. v 1..30 hod. bude pouť ke sv. Barboře u Nebílov. Procesí se
sochou sv. Barbory vyjde z místa Na rajči (záchytné parkoviště Nebílovy) již
v 1. hod. srdečně zveme. Sv. Barbora je mimo jiné vzývána za dobrou smrt,
jako patronka proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti horečnatým
onemocněním, jako pomocnice v nouzi.
• První sobotu 01. 09. bude po mši sv. Mariánská pobožnost.

• Můžete přihlašovat děti na výuku náboženství. Výuka bude probíhat na faře.
Více informací na přihlášce, kterou najdete na webových stránkách naší
farnosti https://www.rkfp.cz/ nebo vzadu v kostele.
• Polské mše sv. se začnou sloužit v našem kostele od 02. 09. v 1. hod.
• Od září začne příprava dospělých ke svátostem. Znáte-li některé lidi, kteří by
se chtěli připravovat na křest, 1. sv. přijímání, biřmování… oslovte je a řekněte
jim o této možnosti a nabídce.
• Zveme na farní pouť do Polska ve dnech 27. 09. – 01. 10. Přihlašovat se
můžete v sakristii kostela nebo na adrese uvedené na plakátku, který je
vyvěšen na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.
• V sobotu 1.. 09. se uskuteční každoroční diecézní pouť do kláštera Teplá.
Letos bude pouť spojena s oslavami 2.. let výročí diecéze. Program pro mládež
začíná již v pátek 14. 09. od 18 hod. Program pouti lze nalézt na plakátech.
• Připomínáme Kurs Filip, na který je možno se přihlašovat. Více na plakátku
nebo webových stránkách.

K zamyšlení
Ježíš učedníky postavil před hotovou věc. S jeho tělem a krví se to má tak, že budou
pokrmem a nápojem. Ani se učedníků nezeptal… Jak by ale mohli posoudit Boží záměr, když
ještě nezažili Velikonoce? Podobně ani my často neznáme, jak se události budou vyvíjet, a
přeci Bohu vyčítáme. Je jasné, že jsou situace úsměvné a okamžiky skutečně dramatické. My
ovšem nedokážeme domyslet dosah událostí a často je vidíme pouze svýma očima. Bůh ale
jedná s láskou. Ví, proč a jak mají věci být. Má šanci získat naši důvěru?
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. 176 h.)
Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvě
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

