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

29. dubna 2018 – 5. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 9,26-31
Odpověď k žalmu: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
2. čtení: 1 Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Já jsem pravý vinný kmen a můj Oteu je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoue,
odřezává, a každou, která nese ovoue, čistí, aby nesla ovoue ještě víue. Vy jste už čistí tím
slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoue sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoue, neboť
beze mne nemůžete dělat niu. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest;
usuhne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova,
můžete prosit, oč uhuete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Oteu, že ponesete mnoho
ovoue a osvědčíte se jako moji učedníui.

Tento týden si připomínáme
2. května - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
_________________________________________________________________________
Cítit se ratolestí na kmeni je zkušenost toho, kdo ví, že je v péči vinaře, Otue, který nás
očišťuje právě jen proto, abyuhom nesli hojnější ovoue. Je to zkušenost toho, kdo se učí nést
ovoue ve jménu vinného kmene a skrze mízu, na níž má podíl, ale která mu nepatří. Je to
zkušenost být ratolestí spolu s ostatními ratolestmi, bratry a sestrami, a tak být pravou uírkví
Boží, jsme-li zakotveni v Kristu. Stát se doopravdy učedníky znamená stávat se jimi společně.
Není to uhvilková záležitost, není to otázka určité etapy života – je to dlouhá a namáhavá
uesta, na níž jsme povoláni vytrvat a zůstat ve společenství s Kristem. A tak nám postupně,
den po dni naše pouto lásky s Pánem umožní vstoupit do přátelství s ním. (srov. Jan 15,13–15)…
P. Vojtěuh Kodet
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Ve čtvrtek 3. května proběhne v 9:30 na faře setkání seniorů.
Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude následovat adorace.
Adorace v rámci prvních pátků v měsíci proběhne 4. května od 17 hod.
V sobotu 5. května proběhne po mši svaté mariánská pobožnost. Stejně tomu bude
i během dalších květnových sobot.
V neděli 13. května oslaví svoje 50. narozeniny P. Miroslav Martiš. Pokud byste mu
chtěli osobně popřát, budete mít příležitost v pondělí 14. května, kdy bude v našem
kostele sloužit mši svatou od 18 hodin.
Hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do organizace Noci kostelů v pátek
25. května. Nepůjde o nic složitého, tuto službu zvládne opravdu každý.
Dnešní sbírka je určena na pokrytí zbývajících nákladů spojených s novým ozvučením
kostela.

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 – 12 hod
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

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.

