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

4. listopadu 2018 – 31. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 6,2-6
Odpověď k žalmu: .iluji tě, Hospodine, má sílo!
2. čtení: Žid 7,23-28
Evangelium: .k 12,28b-34
Evangelium podle sv. .arka
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Jetíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Jetíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého blitního
jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší net tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle
pravdy jsi řekl, te on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem
a celou silou a milovat blitního jako sám sebe je víc net všechny oběti a dary.“ Kdyt Jetíš viděl, te učitel Zákona
odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Botího království.“
A nikdo se ut neodvátil dát mu nějakou otázku.

Tento týden si připomínáme
Pá 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
So 10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení
•

•

•
•

V Pá 9. 11. v 19h bude v našem kostele varhanní a pěvecký koncert v rámci lékařského kongresu.
Vystupujícím bude varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora a sopranistka Gabriela
Eibenová.
P. Bogdan je velmi potěšen reakcemi na brigády na faře v Thámově ulici. Již několik osob mu projevilo
ochotu pomoci, i když kvůli práci nebo jiným povinnostem nemohli. Váš samotný zájem je pro něho
velkým povzbuzením.
V kostele se našel mobil, kdo jej postrádáte, hlaste se u P. Bogdana.
Prosíme o zbytky vlny pro charitu, která z vlny dělá deky pro misijní účely a pro potřeby v naší diecézi –
kdo byste nějaké měl a mohl darovat, noste je do sakristie, s. .ichaela je vyzvedne a předá.
K zamyšlení

Bylo by zajímavé vytvořit anketu, kdo z nás má rád jaké přikázání. Ale snadno tak ztratíme to nejpodstatnější z
Desatera! Všechny příkazy stojí na základním pilíři, kterým není nějaký předpis či soubor norem, ale vztah.
Lidský život je utvářen dvěma základními vztahy: k lidem a k tomu, kdo nás přesahuje. Lze vším pohrdat, lze žít
ve strachu, ale také lze Boha i člověka milovat. Zákoník z evangelia sice Ježíše zkouší, ale ptá se správně na to
nejpodstatnější. A Ježíš ukazuje, že jeho učení se nijak neodlišuje od linie Bohem zjevených pravd vtisknutých
do Tóry. Jak odpovíme my? Které přikázání je pro nás osobně nejdůležitější?

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.

