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

21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 53,10-11
Odpověď k žalmu: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čtení: Žid 4,14-16
Evangelium: Mk 10,35-45
Evangelium podle sv. Marka
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě
požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“
Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já
budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve
který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty,
kterým je to připraveno.“Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana.
Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim
dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším
služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Tento týden si připomínáme
Po 22. 10. Výročí posvěcení našeho kostela.

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•

•

•

V Po 22. 10. se koná schůzka Farní charity Plzeň - Bory na faře v Klatovské třídě č. 176 od 16.30
hod. Zveme také všechny příznivce a zájemce o charitní působení v naší farnosti.
V Pá 26. 10. je na faře celodenní Výstav Nejsv. Svátosti a adorace. Děkuji těm, kteří jsou na adoraci
zapsáni. Pokud by chtěl přijít někdo z vás, kdo zapsáni nejste, je to možné, stačí zazvonit na faře.
V Ne 28. 10. v 10 hod. se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka Modlitba za republiku. Je to
Hudebně duchovní zastavení s modlitbou díků a proseb za naši vlast, celebruje Mons. František
Radkovský. Biskupství plzeňské se letos takto poprvé připojuje k oficiálním plzeňským oslavám.
Mše sv. bude dlouhá tak, aby se stačilo na náměstí T.G.M. přejít. Přijďte se pomodlit za svou vlast!
U příležitosti oslav 100. let republiky vás zveme v ten samý den večer do Štěnovic, na slavnostní
koncert scholy od redemptoristů a zasazení farní lípy. Koncert začne v 18 hod. v kostele
sv. Prokopa ve Štěnovicích.
Setkávání dříve narozených neboli seniorů ☺, se bude konávat každých 14 dní, tedy každý druhý
týden ve Čt v 9.30 na faře. Srdečně zveme ke společné modlitbě růžence a vzájemnému sdílení.
Upečená dobrota k utužení společenství je vítána, ale není nutností. Příští setkání bude ve Čt 1. 11.

č zamyšlení
Jedno z velkých pokušení vedle pýchy, požitku a závislosti na bohatství je pokušení moci. Být tím, kdo
ovládá jiné, rozhoduje o dějinách, určuje běh světa. Tato nemoc je snadno vidět na politicích, ale i čelních
představitelích businessu, možná někdy i církve. U obyčejných lidí nemusí být hned zjevná. Přesto hraje
velkou roli. Mít moc nad blízkými, podřízenými, ovládat v rodině… Je třeba vědět, že jde o nemoc, závislost,
která spoutá, zaslepí a ochromí. Nejde o šťastné lidi! Ježíš proto stanovuje pro křesťany nové pravidlo pro
ty, kdo řídí nebo vládnou: být služebníkem. Nenechat se obsluhovat, ale sloužit. Jak to udělat v praxi?

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Biblická setkání
každý pátek od 19 hod na faře

Společenství modlitby
úterý v 19 hod na faře, 3. úterý v kostele

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve čtvrtek, od 930 hod na faře

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

Výuka náboženství - ve čtvrtek

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská třída 176, 321 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.

