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

10. února 2019 –5. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 6,1-.a.3-8
Odpověď k žalmu: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
2. čtení: 1 Kor 15,1-11
Evangelium: Lk 5,1-11
Evangelium podle sv. Lukáše
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil
u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která
patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu
odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím
sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení
společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se
potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb,
které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy.
Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

Tento týden si připomínáme
Po 11... Panny Marie Lurdské

Ohlášky a jiná sdělení
V Út 1.. .. společenství modlitby - od 1900 na faře.
Ve Čt 14. .. společenství dříve narozených od 930 na faře.
V So 16... je jako obvykle mše sv. ve Štěnovicich.
• V So 16... Pouť zamilovaných na Vršíček, kde bude v 1145 mše sv.; více
info na plakátku ve vývěsce před kostelem.
• Bylbych rád, kdyby děti na konci mše sv chodili po požehnání.
• Děkuji všem, kdo se zapojili do úklidu jesliček.
•
•
•

K zamyšlení
Asi bylo strhující poslouchat Ježíšovo učení. Celé zástupy mu naslouchají.
Zřejmě je ale rozdíl mezi posloucháním učení, třeba při kázání či při osobní
četbě, a mezi zážitkem s Bohem, kdy se nám stalo něco zcela konkrétního. Kdo
není rybář, ani neporozumí, co vlastně Petra tak udivilo, že padá před Ježíšem
na kolena. Ale on sám dobře věděl, že jde o zázrak.
Dalo by se očekávat, že Petr, obyčejný, hříšný člověk, se nesmí ani přiblížit k
Pánu. Ale Ježíš ho naopak zve, aby s ním zůstal! A doprovázel ho. Toto pozvání
platí i dnes pro nás.
Jsme pozváni vydat se na cestu s Kristem.

Pořad bohoslužeb
900

1800

neděle: od
a
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 1800
středa, sobota: od 900

Mše svatá polsky
každou neděli od 1500

Adorace
každý čtvrtek po mši svaté

Biblická setkání
každý pátek od 1900 na faře

Společenství modlitby

Mše svatá slovensky

úterý od 1900 na faře,
3. úterý v kostele od 1930

každou neděli od 1100

Společenství seniorů

Svátost smíření

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

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

Výuka náboženství - ve čtvrtek
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Borský farník ke stažení na farním webu.

