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

16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 50,5-.a
Odpověď k žalmu: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Nebo: Aleluja.
2. čtení: Jak 2,14-18
Evangelium: Mk 8,27-35
Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za
koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z
proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi
Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.
Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane
z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se
však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane!
Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“
Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme
svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život
pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“

Tento týden si připomínáme
Čt 20... Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, muč.
Pá 21... Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení
•

Kdo má ještě zájem o přihlášení dětí na náboženství, stále je možnost kontaktovat
sestru Benediktu. Kontakt na ni vám poskytneme na požádání nebo na webových
stránkách najdete formulář přihlášky. Výuka náboženství probíhá každý čtvrtek na
faře Klatovská 176.

•

Dnes se v 16 hod. koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
Ekumenická bohoslužba. Bohoslužbě bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub.

•

V Út 18. 0.. v 1..30 v kostele Večery chval.

•

Ve Čt 20. 0.. je od 10 hod. na faře setkání dříve narozených.

•

V Pá 21. 0.. bude od 8 hod. celodenní Výstav v kapli na faře. Navrhuji tento pátek
Dnem postu za bolesti církve podle přání Sv. Otce. Připojme se postem k bolesti
církve, ať jsou i našimi bolestmi, vždyť jsme Boži lid. Forma postu záleží na vás.

•

V tento pátek si zároveň celý svět připomíná Mezinárodní den míru. V rámci
Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“,
která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako
symbolů míru. Zvony se rozezní na 15 minut od 18.00 hod.

•

V So 2.. 0.. se bude konat v našem kostele sv. Jana Nepomuckého od . hod. Diecézní
setkání seniorů. Provázet budou P. Bogdan Stępień a Katka Lachmanová.

•

Římskokatolická farnost Plzeň-Bory povzbuzuje k účasti na duchovní obnově 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.

•

Vzadu v kostele je k dispozici k podepsání PETICE PROTI Istambulské úmluvě. Najdete
tam i krátké vysvětlení proč je pro Evropu zbytečná a nebezpečná.

•

Charita pokračuje v pomoci lidem postiženým požárem v plzeňském Karlově, kde přišlo
přes 100 lidí o střechu nad hlavou a o všechny osobní věci. Pokud můžete a chcete
pomoci, můžete nosit ošacení, pánské boty a další věci do humanitárního skladu
v Cukrovarské ul. 16. Pro eventuální finanční pomoc slouží transpanentní účet
27785080./0300. V případě peněžního daru je třeba jako účel uvést zkratku TKS kvůli
rozpoznání účelu.

K zamyšlení
V běžných rozhovorech s lidmi lze často objevit několik očekávání, která je přivádějí k diskusi
o Bohu. Tím prvním je zvědavost, resp. touha po nějakém zajímavém zážitku. Jiní lidé
očekávají, že Bůh vyřeší jejich problém. Další se k němu připojí, protože je to velký vůdce
a oni se mohou schovat ve stínu někoho mocného. Ale ani jedna ze skupin nehledá Boha pro
něj samotného. Jenže právě o to jde. A má to také svoje překážky.
A právě tyto bariéry dělící člověka od Boha Ježíš odstranil svou obětí. V tom spočívá
mesiášství, abychom my měli otevřený přístup k Bohu. A Ježíš ukazuje, co znamená být blízko
Bohu: je to sebevydání do absolutní míry. Toto sebedarování dělá nejen člověk, ale
především Bůh! Ač to na první pohled vypadá jako strašlivá oběť smrti, ve skutečnosti je to
jediná cesta k plnosti života.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Setkání mládeže

Mše svatá polsky

Večery chval

každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky

1., 2.a 4. úterý v 1. hod. na faře;
3. úterý v 1..30 v kostele

každou neděli od 11 hod

Společenství seniorů

Svátost smíření

1. a 3. čtvrtek v měsíci: 6. a 20. 0.. od 10
hod. na faře

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

každý pátek od 1. hod. na faře

Výuka náboženství - ve čtvrtek

