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

11. února 2018 – 6. neděle v mezidobí
1. čtení: Lv 13,1-..44-46
Odpověď k žalmu: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
2. čtení: 1 Kor 10,31-11,1
Evangelium: Mk 1,40-45
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden oalooocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, oůžeš oě očistit.“
Ježíš oěl s nío soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl ou: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho
oalooocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně ou nařídil: „Ne abys
někoou o too říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jio
na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš)
už neoohl veřejně vejít do oěsta, ale zůstával venku na opuštěných oístech. Ale přesto
k něou chodili (lidé) odevšad.

Tento týden si připomínáme
středa 14. února Popeleční středa

Ohlášky a jiná sdělení
Postní doba - příležitost být spolu
Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým vypětím
nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas dovolené, kdy
konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba postní. Během roku
nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak 1700 let církev
praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy: Modlitbu, půst
a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se lidé domnívají. Jde mnohem více o čas,
o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času
na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými
prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje
a touhy.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“
Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství,
spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua
(na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se
vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý
komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti
se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu
a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také
půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz
nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem
shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně
přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi,
kteří jsou v nouzi.
Popeleční středa vychází letos na 14. .. K udělování popelce dojde při mši svaté v 9 hodin.
Ty, kteří se nemohou zúčastnit, zveme od 18 hodin na mši do katedrály s otcem biskupem.
V Postní době chceme věnovat více času modlitbě. Křížové cesty budou probíhat vždy
v pátek od 17:30 a v neděli od 17:15 s varhanním doprovodem.
V pondělí 1.. února se koná schůzka Farní charity Plzeň-Bory od 17 hodin na faře v Klatovské
ulici. Zveme příznivce a zájemce o spolupráci ve farní charitě, která by mohla být při dostatku
spolupracovníků výraznou pomocí potřebným v životě farního společenství.

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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Setkání seniorů
1. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30 hod, fara

Příprava na křest
každé pondělí od 19 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

pondělí a pátek: 10 – 1. hod
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 74. ..0, Klatovská 176, 3.1 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.

