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

22. dubna 2018 – 4. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4,8-.2
Odpověď k žalmu: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
2. čtení: . Jan 3,.-2
Evangelium: Jan .0,..-.8
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a
jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje
(ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které
nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen
jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže
vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout.
Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Tento týden si připomínáme
23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení
• Dnes je pouť ke sv. Vojtěchovi v obci Nebílovský Borek. Mše svatá začne v .5 hodin.
• Celodenní adorace - pátek 27. dubna od 8:00 do 22:00 na faře.
• Mimořádná sbírka určena na dofinancování ozvučení našeho kostela se bude konat
příští neděli 29. dubna.
• Zájemci o přijetí svátosti křtu se mohou hlásit osobně, e-mailem nebo telefonicky,
abychom mohli v brzké době zahájit nový cyklus příprav.
• Letos bude znovu otevřen dvouletý Kurz pro amatérské chrámové hudebníky
plzeňské diecéze pod vedením MgA. Markéty Schley Reindlové a MgA. Martina
Moudrého, regenschori plzeňské katedrály. Více informaci na nástěnce nebo na
stránkách biskupství.

• U příležitosti 25. výročí plzeňské diecéze dne 3.. května 20.8 bude z rozhodnutí
biskupa Tomáše zahájena modlitba za jednotlivé farnosti naší diecéze. Zakončena
bude na diecézní pouti do kláštera v Teplé .4. září 20.9. Na každou farnost
(v abecedním pořadí) připadne vždy jeden týden, počínaje nedělí 3. června. Biskup
Tomáš bude během příslušného týdne sloužit za každou farnost mši svatou.
• V sobotu .2. května proběhne v Plasích Festival oblátských povolání. Jedná se
o otevřenou jednodenní akci nejen pro mladé. Součástí bude program i pro rodiny
s dětmi. Dopolední workshopy vystřídá odpoledne přednáška Marka Orko Váchy.
Den zakončíme večerní modlitbou chval.
• Jsou-li mezi Vámi zájemci o účast na Světových dnech mládeže v Panamě (.6. – 27.
.. 20.9), vězte, že možnost přihlásit se končí už v červnu! Zájemci, pro které je taková
cesta příliš velkým finančním zatížením, se mohou s důvěrou obrátit na dcm@bip.cz
• Duchovní cvičení určená pro mladé muže od .7 do 40 let zaměřená na rozlišování
povolání se uskuteční 6. – .0. 8. 20.8 v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Jan Regner SJ, studentský kaplan ve farnosti
Panny Marie Sněžné v Olomouci. Informace a přihlášky je možné získat na adrese
knezskyseminar.cz.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a .8 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od .8 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od .5 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od .. hod

Setkání mládeže
každý pátek od .9 hod, fara

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

Příprava na křest
každé pondělí od .9 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

pondělí a pátek: .0 – .2 hod
úterý a čtvrtek: .4:30 – .6:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská .76, 32. 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.

