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

7. října 2018 – 27. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 2,18-24
Odpověď k žalmu: Ať nám Hospodin eehná po všechny dny našeho eivota.
2. čtení: Žid 2,9-11
Evangelium: Mk 10,2-16
Evangelium podle sv. Marka
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi
jako muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’
Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou
na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství.
Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl,
rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží
království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“
Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

Ohlášky a jiná sdělení
V Út 09. 10. bude na faře od 19 hod modlitební setkání.
Ve Čt po mši sv. zveme jako obvykle ke společné adoraci.
V Pá 12. 10. vás zveme na biblické setkání od 19 hod na faře. Tato Biblická setkávání by měla být
pravidelná a povede je P. Robert Jasiulewicz.
V sobotu 13. 10. 2018 se uskuteční tradiční Setkání chrámových sborů a schol plzeňské diecéze v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Přehlídka vystoupení jednotlivých pěveckých
sborů začne ve 14.00 hodin.
Akce vyvrcholí mší svatou v 17.00 hodin, při které zazní Mše D dur Antonína Dvořáka a skladby od
Wolfganga Amadea Mozarta, Františka Skuherského a dalších. Vstup bude po celý čas volný.
K poslechu přehlídky sborů i k účasti na mši svaté za organizátory srdečně zve MgA. Martin Moudrý,
regenschori při katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.

Slovo otce biskupa:
Milé sestry a milí bratři,
Svatý otec prosí věřící celého světa o modlitbu, aby svatá Matka Boeí chránila svým pláštěm církev
před útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení a zneueití, spáchaných v přítomnosti i minulosti.
Vyznání vin a odpuštění povede k obnovení sil, které vezmou zlu expanzivní sílu.
Rozhodl se proto vyzvat všechny věřící po celém světě k tomu, aby se během měsíce října modlili
každý den modlitbu růžence, a spojili se tak jako Boeí lid ve společenství a v pokání a prosili Matku Boeí a sv.
Michaela archanděla o ochranu církve před ďáblem, kterému jde vedy o to, aby nás oddělil od Boha a rozdělil
mezi sebou navzájem. Zároveň eádá, abychom modlitbu růeence uzavřeli modlitbou „Pod ochranu tvou…“
a „Svatý Michaeli, archanděli…“.
I já se připojuji k této výzvě a prosím Vás z celého srdce, abychom se semkli a modlili se v naší diecézi
společně, prosili o odpuštění za naše selhání osobní, i ty, které neseme jako společenství.
+ biskup Tomáš Holub

K zamyšlení
Maneelství bylo i pro starověkého Izraelitu velké téma. Jak otázka rozvodu, tak i vztahu k dětem. Bůh ale
skrze svého Syna říká jasně: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Slovo „spojil“ lze překládat jako „spojil
jedním společ-ným jhem“, tedy formou, jak společně táhnout za jeden provaz (či spíše oj). Ale současně se
zde mluví o spojení muee a eeny, dvou polarit, které se vzájemně doplňují. Díky tomu dítě vidí jak mueský,
tak eenský vzor a dostává základní vybavení, jak se orientovat v dalším eivotě. Dnes se tento pohled
zpochybňuje. Je dobré snaeit se porozumět důvodům takového zpochybnění.
Ale nelze nevidět, ee jde o Boeí pohled a nejen lidskou konstrukci.

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

Mše svatá polsky

Adorace
kaedý čtvrtek po mši svaté

Biblická setkání
kaedý pátek od 19 hod na faře

kaedou neděli od 15 hod

Společenství modlitby

Mše svatá slovensky

1., 2.a 4. úterý v 19 hod na faře

kaedou neděli od 11 hod

Společenství seniorů

Svátost smíření

1. a 3. čtvrtek v měsíci: 4. a 18. 10.
od 930 hod na faře

vedy 30 minut před mší sv. nebo na
poeádání po předchozí domluv

Výuka náboženství - ve čtvrtek

