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

6. května 2018 – 6. neděle
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
Odpověď k žalmu: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čtení: 1 Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé
lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání
svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby
se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když
děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho
pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého
Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a
přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit
ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Tento týden si připomínáme
h úterý 8. května je památka Panny Marie Prostřednice všech milosti
he čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•

•
•

he čtvrtek 10. května bude v našem kostele Slavnostní koncert duchovní hudby
k zakončení akademického roku 2017/2018. Začátek v 19:00 hod.
h pátek 11. května začíná novéna před slavností Sesláni Ducha Svatého.
Tento týden slaví svoje kulaté narozeniny pan Ing. Antonín Švehla, náš milý vedoucí
scholy u Rede. Přejeme plnost Božích darů, radost ze života, pokoj a vše potřebné ke
spokojenému životu.
h neděli 13. května na mši od 9 hod. přistoupí děti k I. svatému přijímání.
h úterý 15. května bude mít v našem kostele přednášku otec biskup Tomáš na téma
„Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem“. Začátek od 19 hod. Po přednášce bude
následovat hečer chval.

•

Už v listopadu jsem informoval o nových stanovách pastoračních rad ve farnosti.
I v naší farnosti potřebujeme takovou radu. Proto prosím, abyste navrhli několik
kandidátů do pastorační rady. Předem děkuji.

Ze Směrnic pro službu pastoračních rad farností v plzeňské diecézi

3. Členství v pastorační radě farnosti
3.1. Formální předpoklady: Členové PRF jsou vybíráni a jmenováni z pokřtěných a
biřmovaných křesťanů, kterým je v den voleb alespoň 18 let a jsou pravidelnými účastníky
slavení nedělní eucharistie v dané farnosti nebo daná farnost je důležitým prostorem k jejich
křesťanskému životu a službě.
3.2. Osobnostní předpoklady: Členové PRF se mají těšit dobré pověsti ve farnosti a být
ochotni a schopni svým dílem v týmovém duchu přispět k naplňování úkolů PRF.
3.3. Počet členů: PRF má 4 až 12 členů (včetně faráře); počet vhodný pro danou farnost v
následujícím služebním období určí farář.
3.4. Skladba členů: Část členů je volena farním společenstvím, část je jmenována farářem.
holených členů je vždy alespoň tolik, kolik je jmenovaných spolu s farářem; počet
jmenovaných určí farář.
3.5. Služební období: Řádná délka služebního období člena PRF je 4 roky. Při prvním ustavení
PRF může farář rozhodnout, že období bude kratší.

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.

