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

25. listopadu 2018 – Ježíše Krista Krále
1. čtení: Dan 7,13-14
Odpověď k žalmu: Hospodin kraluje, oděl se velebností.
2. čtení: Zj 1,5-8
Evangelium: Jan 18,33b-37

Tento týden si připomínáme
Pá 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne 2.12. je 1. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení
•

•
•
•
•
•
•

Po 26. 11. v 19h se bude konat v učebnách biskupství Plzeňského přednáška P. Vojtěcha
Kodeta na téma Tajemství Božího království. Zváni jsou všichni, ke kterým pozvání dojde.
Po přednášce následuje autogramiáda stejnojmenného CD a knih P. Vojtěcha Kodeta.
Prodej nejen knih Karmelitánského knihkupectví na místě zajištěn.
Út 27. 11. společenství modlitby na faře v 19h
Čt 29. 11. setkání dříve narozených v 9.30h na faře
Pá 30. 11. bude od 8 hod. celodenní adorace v kapli na faře.
Pá 30. 11. setkání na Biblí v 19h na faře
So 1. 12. se uskuteční ve Štěnovicích v kostele sv. Prokopa v 16h Adventní koncert.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor KOZTliveCZ z Tachova.
Ne 2. 12. žehnání adventních věnců při mši sv. v 9 a v 11h

K zamyšlení
Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří přicházejí pravidelně na bohoslužby, klesají. A tak se nám snadno
může zdát, že to s vítězstvím Krista není žádná sláva. Důvodů, proč se Evropa odklání od křesťanství, je řada,
některé jsou důsledkem hříchů či nevěrohodnosti církve a jejích členů. Znamená to však, že Kristus prohrál?
Odpověď je nasnadě. Pojetí zápasu je zcela mimo!
Ježíš s nikým nebojuje a nikdy neusiloval o politické vítězství.
Jeho záchrana přesahuje, jak ukazuje dnešní evangelium, politické uspořádání či konkrétní vůdčí elitu.
Boží království nestojí na politice, armádě či bohatství,
ale na všemohoucím Bohu a jeho odvěkém záměru se stvořením.
On, Stvořitel, daroval život, on, Vykupitel, nabídl cestu záchrany, když člověk selhal.
On, Král králů, přijde na konci věků uzavřít a naplnit projekt stvoření tak, aby všichni,
kdo Krista přijali, mohli přebývat v hlubokém milujícím vztahu s Bohem.

