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

14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 7,7-..
Odpověď k žalmu: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
2. čtení: Žid 4,.2-.3
Evangelium: Mk .0,.7-30
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho:
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým?
Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno,
co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“
On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým
učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy.
Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než
vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být
spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné
všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím
vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro
evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole,
a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

Tento týden si připomínáme
Po .5..0. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
St .7..0. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čt .8..0. svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení
• Phíští neděle je Misijní a sbírka bude určena na misie.
• Je poslední možnost phihlásit se na kurz FILIP, který proběhne 26.-28. .0. na Svaté Hohe u
Phíbrami
• V Po .5. .0. v .9.00 v učebnách biskupství phednáší Katka Lachmanová na téma TOTALITA V
NÁS. Dobré hutné téma, do podzimní doby jak šité na míru.
• V Út .6. .0. jsou Večery chval od .9.30 zde v kostele (resp. v modrém salónku)
• V Ne 2.. .0. doprovodí bohoslužbu v .. hod. Bratislavský dětský sbor pod vedením Roberta
Pišťana. Po bohoslužbě bude následovat krátký koncert.

K zamyšlení
Phísloví praví: „Sytý hladovému nevěhí.“ Čím větší bohatství a komfort užíváme,
tím více si náš život bez toho ani neumíme phedstavit.
Apoštol Petr híká: „My jsme opustili všechno…“ Je to pro běžného člověka reálné?
Bohatý člověk z evangelia trpěl jednou ze základních duchovních nemocí: byl závislý na své jistotě.
Jedinou skutečnou jistotou je Bůh. Šlo o jeho srdce, které bylo schopné ctít Boha jen z pozice člověka
bezpečně skrytého za jistotami, které si vybudoval či zdědil.
V takové situaci není schopen své bohatství proměnit k něčemu, co ponese užitek.
Bohatství už není nástrojem, ale poutem, které neumožňuje svobodný vztah.
Výzva tedy nezní: „Všechno hned rozdejme.“ Ale: „Postavme svoje jistoty phedevším na Bohu.“
Je moudré hospodahit, plánovat, šethit! Ale nikoli ochrnout úzkostí. Možná dnes nejde ani tolik
o peníze, jako o náš čas nebo pothebu být výslovně oceněn ostatními či pocit velké volnosti a nezávislosti…

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a .8 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od .8 hod
stheda, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od .5 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od .. hod

Biblická setkání
každý pátek od .9 hod na fahe

Společenství modlitby
úterý v .9 hod na fahe, 3. úterý v kostele

Společenství seniorů

Svátost smíření

.. a 3. čtvrtek v měsíci: 4. a .8. .0.
od 930 hod na fahe

vždy 30 minut phed mší sv. nebo na
požádání po phedchozí domluv

Výuka náboženství - ve čtvrtek

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská thída .76, 32. 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

