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

11. listopadu 2018 – 32. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Král 17,10-16
Odpověď k žalmu: 1 Král 17,10-16
2. čtení: Žid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
Evangelium podle sv. Marka
Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách,
mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách;
vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze.
Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár
halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní,
kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku.
Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Tento týden si připomínáme
Po 12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Út 13.11. Památka sv. Anežky České, panny
So 17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Ohlášky a jiná sdělení
•
•

•

•
•
•
•

Dnes ve 13.30 se rozezní zvony na počest 100. výročí konce 1. světové války. Je to v roce, kdy
oslavujeme 100 let od vzniku Československa a 99 let od vzniku Katolické charity u nás.
V Ne 18. 11. si připomeneme Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a
pohlavnímu zneužívání. V rámci katolické církve budou v tento den slouženy mše svaté za oběti
sexuálního zneužívání v dětství. V našem kostele bude na tento úmysl mše sv. v 9h.
Na Ne 18. 11. také připadá Den Bible, který se slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále.
Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích, proto v tento den probíhá v katolických kostelích
sbírka.
V Po 26. 11. zveme na přednášku P. Vojtěcha Kodeta s názvem Tajemství Božího království.
Přednáška je spojena s autogramiádou a začne v 19h v učebnách biskupství.
Ve Čt 15. 11. v 9.30 setkání dříve narozených na faře.
V Pá 16. 11. v 19h Biblické setkání neboli společné rozjímání nad nedělním evangeliem - na faře.
Lidové misie: plánujeme je pro naši farnost ve dnech 9. - 17. 11. 2019. Více informaci bude časem.
Rezervujte si, prosím, tento termín.

K zamyšlení
Vyprávění o daru vdovy může na první pohled vypadat jako diskuse nad problematikou kostelních sbírek.
Ale Ježíš směřuje jinam. Neporovnává výši darů či výdajů, ale míru, jakou se člověk spoléhá na Hospodina.
Téměř každého napadne otázka: „Nebyla tato žena nezodpovědná?“
Možná, že autor zcela záměrně použil tento příběh, aby vyprovokoval zmíněnou otázku.
A každého v první chvíli napadne stejná odpověď:
Měla přeci být rozumná a nechat si to, co měla na živobytí. Ježíš nechválí nezodpovědnost.
Všímá si odevzdanosti této ženy, která se na Boha zcela spolehla, jakkoli její situace vypadala bezvýchodně.
Použité řecké slovo „bios“ znamená jak živobytí či majetek, tak také život.
Ona Bohu svěřila celý svůj život.
Mnohdy se i my rádi dozvíme nové, zajímavé či zábavné skutečnosti, ale velmi často nemají žádný vliv na
náš život. Ježíš zvěstuje Boha, jeho pohled na svět, nabízí cestu k němu a očekávání, která Bůh má.
To není místo pro pobavení se. To vyžaduje odpověď hodnou samotného Boha:
dát všechno a spolehnout se na něj.

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.

