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

30. září 2018 – 26. neděle v mezidobí
1. čtení: Nm 11,25-2.
Odpověď k žalmu: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
2. čtení: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk .,38-43.45.47-48
Evangelium podle sv. Marka
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme
mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu
mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s
námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou
odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by
bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni
ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla,
do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do
života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni
ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do
pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“

Tento týden si připomínáme
Po 01.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Út 02.10. Památka svatých andělů strážných
Čt 04.10. Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

Ohlášky a jiná sdělení
•

V Po 01.10. se uskuteční v našem kostele koncert duchovní hudby od 1..00 hod.
Zpívat bude Johannischor Verden a Stadtkirchenchor Preetz, kteří vás tímto srdečně
zvou. Jsou to sbory, které zpívají pro radost a z radosti.

•

Ve Čt 04.10. se koná setkání dříve narozených na faře od ..30 hod.

•

V Ne 07.10. bude sloužit v našem kostele mši sv. v ..00 hod. generální vikář Krzystof
Dędek. Při mši bude oceněn Ing. Antonín Švehla za dlouholetou a vstřícnou práci pro
diecézi.

•

Na První pátek bude Výstav od 17 hod. a možnost tiché adorace, na První sobotu
budou po mši sv. Loretánské litanie.

•

Nezapomeňte 5.a 6.10. na VOLBY. Volí se do zastupitelstev obcí.

K zamyšlení
Jak odporné je potkávat křivé lidi nebo ty, kdo se za každou cenu snaží zalíbit. Nejednáme tak
někdy i my? Dnešní texty jsou velmi kritické. Ve všech čteních potkáváme „malého“ člověka,
který se snaží získat výhodu na úkor někoho druhého. Nerozumí nebo nechce vidět věci
pohledem „krále“, ale jde mu čistě o jeho malé já. Druhými lidmi zřejmě pohrdá nebo jsou
mu lhostejní. Ale Bůh vnímá všechny! Proto následuje ostrá kritika: Slova o useknutí ruky či
nohy nejsou myšlena doslovně, ale ukazují, jak radikálně máme řešit koketování se zlem,
sobectvím a pokušením.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Setkání mládeže
každý pátek od 1. hod. na faře

Večery chval

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

1. a 3. čtvrtek v měsíci: 4. a 18. 10.
od 0..30 hod. na faře

Výuka náboženství - ve čtvrtek

