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

9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 35,4-7a
Odpověď k žalmu: Duše má, chval Hospodinae
2. čtení: Jak 2,1-5
Evangelium: Mk 7,31-37
Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému
moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku.
Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl
s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch,
rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali.
Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali:
„Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

Tento týden si připomínáme
Čt 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pá 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
So 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné

Ohlášky a jiná sdělení
•

Od čtvrtka 13. 09. začne výuka náboženství se sestrou Benediktou. Začátek je ve 14
hod. na faře Klatovská 176.

•

V pátek 14. 09., na svátek Povýšení svatého kříže, bude v našem kostele sloužit v 18
hod. mši sv. novokněz P. Bystrík Feranec, po mši bude udílet novokněžské požehnání.

•

Během diecézní pouti v Teplé 15. 09. budou oceněni a vyznamenáni různí lidé za
nasazení pro Hospodina konkrétními skutky pro bližní, pro farnost, diecézi, … Z naší
farnosti bude oceněn ing. Antonín Švehla. Jelikož není možné, aby se pouti zúčastnil,
předání ocenění se uskuteční v neděli 07. 10. v našem kostele při ranní mši sv. v 9 h.

•

V Út 18. 09. v 19.30 budou v našem kostele Večery chval. Srdečně zveme k jiné formě
modlitby než je mše sv. nebo soukromá modlitba.

•

Po letních prázdninách se uskuteční první celodenní adorace v kapli na faře v Pá 21.
09. Navrhuji tento pátek Dnem postu za bolesti církve podle přání Sv. Otce, jak nás

vyzýval v dopise čteném minulou neděli. Připojme se postem k bolesti církve, ať jsou i
našimi bolestmi, vždyť jsme Boži lid. Forma postu záleží na vás.
•

V So 29. 09. se bude konat v našem kostele sv. Jana Nepomuckého od 9 hod. Diecézní
setkání seniorů. Provázet budou P. Bogdan Stępień a Katka Lachmanová.

•

Víte o někom, kdo by se rád připravoval ke svátostem? Přiveďte ho, dejte mu
kontakt, nasměrujte ho.

•

Hledáme nové ministranty a aktivní muže, kteří by si vzali na starost přípravu o
liturgii; muži buďte v kostele aktivníe

•

Zveme na duchovní obnovu s Peterem Liptákem, která nese název Kurz Filip a jejímž
cílem je prohloubení osobního vztahu s Bohem. Kurz se koná 26. - 28. října 2018 na
Svaté Hoře u Příbrami.

•

Kurs Samuel je celoroční seminář určený mladým lidem od 16 do 32 let zaměřený k
rozlišování osobního povolání a životní cesty. Přihlašování je otevřeno do 23. září 2018,
první společné setkání se uskuteční 25. září v Plzni.
Kurs je založený na pravidelné četbě a meditaci Písma, na setkávání a sdílení,
prohlubování tematiky skrze přednášky a duchovní impulsy a na osobním
doprovázení. Setkání budou probíhat v Plasích a Plzni.

K zamyšlení
Hluchý a němý je symbolem každého, kdo nerozumí. Je to Izraelita, patří mezi vyvolený
národ, a přeci nechápe. Proč? Brání mu „ne-moc“, tedy nějaký nedostatek. Ježíš nepřišel
odsoudit ty, kdo mají nedostatky, přišel je uzdravit. Nejde tu především o fyzickou
omezenost, ale o duchovní limit. Není rozdíl mezi vyvoleným národem a ostatními národy.
Všichni jsou „nemocní“ a potřebují Boží dotyk. Dovolíme Pánu, aby se takto dotknul nás?
Stojíme o jeho uzdravení?

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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod. na faře

Společenství modlitby

Mše svatá polsky

každé úterý v 19 hod. na faře

každou neděli od 15 hod

Večery chval

Mše svatá slovensky

3. úterý v 19.30 v kostele

každou neděli od 11 hod

Společenství seniorů

Svátost smíření

1. a 3. čtvrtek v měsíci: 6. a 20. 09. od 10
hod. na faře

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

Adorace
každý čtvrtek po mši svaté

Výuka náboženství
každý čtvrtek na faře

