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

13. května 2018 – 7. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 1,15-1..20-26
Odpověď k žalmu: Hospodin si zeídil na nebi trůn.
2. čtení: 1 Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 1.,11b-19
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se:
„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem
byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich
nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto
mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim
pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze
světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť
je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

Tento týden si připomínáme
v pondělí 14. května svátek sv. Matěje, apoštola
ve steedu 16. května sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
v neděli 20. května slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•

Všem maminkám v den jejich svátku peeji radost z jejich mateeství i z objevování
tohoto jedinečného poslání.
Dnes slaví svoje 50. narozeniny P. Miroslav Martiš. V pondělí 14. května s ním
můžete prožít večerní mši svatou, kterou bude sloužit v našem kostele od 18 hodin.
V pondělí 14. května od 19 hod zveme na besedu nazvanou „Já, Bůh a Fidel“
s kubánským knězem Alberto Reyesem Píasem. Na místě bude zajištěn prodej jeho
knihy i dalších knižních novinek z KNA.

•

•

•

•

V Bterý 15. května od 19:00 hod bude mít v našem kostele peednášku otec biskup
Tomáš na téma „Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem“. Po ni následuje Večer
chval.
Ve steedu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona naši farnosti. Mše
svatá se uskuteční v 9 i v 18 hod, aby se jí mohli zBčastnit i ti, kteeí pees den pracují.
Večerní mši bude sloužit P. Jan Nepomuk Svoboda. Po bohoslužbě proběhne
u fontány setkání, na které Vás srdečně zvu. Máte-li čas a chuť, peipravte prosím
nějaký štrBdl či koláč nebo jinou dobrotu podle vašich receptů. Peedem děkuji.
V rámci semináee, který probíhá v naší farnosti už druhý měsíc, proběhne v sobotu
19. května od 1. hod setkání zaměřené na novou zkušenost s Duchem svatým.
Naším hostem bude Peter Lipták a jeho modlitební tým. Čeká nás osobní svědectví,
jak se z bývalého narkomana, dealera drog a člověka, který klesal v sexualitě, stal
člověk závislý na lásce Kristově, na Jeho milosrdenství, dobrotě a věrnosti. Po tomto
svědectví bude následovat vyučování a večer zakončíme chválami s peímluvnou
modlitbou.
U zadních lavic je peipravena krabička, do které můžete vhazovat lístky se jmény lidí,
které byste rádi viděli v naší pastorační radě. Své kandidáty popište tak, abych mohl
snadno zjistit, o koho se jedná. Děkuji. Na dotyčného člověka uveďte prosím rovnou i
kontakt. Pastorační rada by se měla poprvé sejít 31. května 2018.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, Bterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
steeda, 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 peed mší sv. nebo na
požádání po peedchozí domluvě

pondělí a pátek: 10 – 12 hod
Bterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: .33 .42 220, Klatovská teída 1.6, 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.

