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

28. října 2018 – 30. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 31,7-.
Odpověď k žalmu: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
2. čtení: Žid 5,1-6
Evangelium: Mk 10,46-52
Evangelium podle sv. Marka
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn
Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade
mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá
tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“
Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“
A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

Tento týden si připomínáme
ht 1. 11. Slavnost Všech svatých
Pá 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ohlášky a jiná sdělení
•

•
•
•

•

Ve dnech od 2. do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Při splnění tří
obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) a návštěvou
hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící
v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. 10., pokud z vážných dBvodB nemohou
navštívit hřbitov v obvyklé době tj. od 2. do 8. 11.
Odpoledne 1. 11. a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci také
při návštěvě kostela. Podmínkou je pomodlit se v kostele modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři
obvyklé podmínky.
ht 1. 11. společenství seniorů od ..30 na faře.
V Po 2. 11. bude navíc mše sv. ráno v 7 h. Po večerní mši sv. se koná v 1..30 koncert. Účinkuje
heská píseň Plzeň. Program: Pavel Haas - Studie pro smyčcový orchestr, W. A. Mozart – Requiem.
Pá 2. 11. zve pan biskup Tomáš do kostela P. Marie Nanebevzaté ve františkánské ul. k setkání
nazvanému „Svíce pro naše zemřelé“ (nebude to mše sv., ale během večera zazní hudba, poezie a
zamyšlení biskupa Tomáše). Z tohoto dBvodu se sejdeme na biblické setkání v 1. h na faře až příští
pátek ..11.
V So 3. 11. mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.

•

Uvažujeme o tom, že bychom nabídli službu maminkám v domácnosti, které by si potřebovaly
dopoledne vyřídit záležitosti ve městě, a hodilo by se jim pohlídat na dvě hodinky děti. Jestli byste
o to měli zájem, kontaktujte s. Michaelu, osobně na faře nebo na farní telefon či e-mail.

K zamyšlení
Žebrák je někdo, kdo stojí na kraji společnosti, života, zájmu. Měl výsadu, směl žebrat. Bartimaios zde
zastupuje nemalou skupinu, totiž úplně každého, komu není lhostejné, že kolem prochází BBh.
A Ježíš jeho nouzi vidí. Jde o vzorové setkání člověka s Bohem. Tento muž bez perspektivy dostává
příležitost žít. Jeho Stvořitel ho oslovuje a mění jeho prázdnotu v naplněný život. Okolí Bartimaia zrazovalo,
jen překáží, je navíc, rušíV BBh vidí nouzi člověka, ale očekává náš zájem, odvahu chtít se Bohu přiblížit.
A nejen to, je naší motivací pouhé vyřešení našeho problému, nebo jde o setkání s Bohem?
Podstatná je poslední věta evangelia. Uzdravený žebrák neodchází za svými zájmy, ale jde za Kristem,
doslova stoupá vstříc Jeruzalému (zde je i geografický výškový rozdíl 1000 m!).
Kdo se ke Kristu nepřipojí, nepozná sílu přicházejících Velikonoc.

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

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Biblická setkání
každý pátek od 1. hod na faře

Společenství modlitby
úterý v 1. hod na faře, 3. úterý v kostele

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve čtvrtek, od .30 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.

