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

2. zaří 2018 – 22. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 4,1-..6-8
Odpověď k žalmu: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čtení Jak 1,17-18..1b-....7
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15..1-.3
Slova svatého evangelia podle Marka
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli
z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma,
to je neumytýma. zarizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí,
dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou;
a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a
lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle
podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o
vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode
mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili
jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim:
„Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale
co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky,
smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha,
nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“

Tento týden si připomínáme
Po 03. 09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
So 08. 09. Svátek Narození Panny Marie

Ohlášky a jiná sdělení
• Bývalý farář naší farnosti P. Miroslav Martiš zve všechny farníky do Boru u
Tachova v sobotu 8. září .018 na Loretánské slavnosti. Mše svatá bude ve
farním kostele sv. Mikuláše od 10 hodin. Hlavním celebrantem bude otec
biskup Tomáš a zpívat bude naše schola s doprovodem orchestru. Dle vašeho
zájmu objednáme autobus na tuto pouť. Předpokládaný odjezd od kostela

bude v 8:45 hodin a cena 100 Kč. Občerstvení na místě zajištěno. Prosíme,
abyste se zapsali na seznam poutníků v sakristii.
• Na první čtvrtek se při adoraci po mši sv. budeme modlit za povolání
• Na první pátek bude od 17 hod. adorace s výstavem Nejsv. svátosti
• 14. 9. bude v našem kostele sloužit v 18 hod. mši sv. novokněz P. Bystrík
Feranec, po mši bude udílet novokněžské požehnání.
• Farnost sv. Bartoloměje vypravuje na pouť do kláštera v Teplé autobus. Kdo
byste se chtěl přidat, odjezd je 15. 9. v 7.30 od budovy biskupství, návrat po
skončení programu (asi kolem 17. hodiny). Zájemci se mají hlásit v kanceláři
paní Sladké. Příspěvek 150Kč, děti 100Kč.
• V Út 18. 9. v 19.30 hod. budou v našem kostele po prázdninové přestávce
Večery chval.
• V So .9. 9. od 9. hod. se bude v našem kostele sv. Jana Nepomuckého pořádat
Diecézní setkání seniorů. Provázet budou Bogdan Stępień a Katka Lachmanová.

K zamyšlení
Zákon a norma mají velký význam, určují, co je a co není správné. Platí však
vždy? Bez porozumění smyslu daného předpisu je jeho bezhlavé plnění
nesmyslné (mluví se odborně o epikii – smysluplný výklad zákona). Některé
okolnosti totiž mohou význam předpisu zcela změnit. Nejde o systematické
navádění, jak zákony obcházet. Jde o zvnitřnění smyslu, tedy porozumění proč
a přijetí tohoto pohledu na mravní jednání do svého života. Jaký význam má
předpis o čistotě? Jak se týká nás a naší běžné životní praxe?

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod. na faře

Společenství modlitby
každé úterý v 19 hod. na faře

Společenství seniorů

Svátost smíření

1. a 3. čtvrtek v měsíci: 6. a .0. 9. od 9:30
hod. na faře

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

Výuka náboženství
každý čtvrtek na faře

