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

20. května 2018 – Slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Sk 2,1-11
Odpověď k žalmu: Se.li svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kteuého vám pošlu od Otce, Duch puavdy,
kteuý vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, puotože jste se
mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale
až přijde on, Duch puavdy, uvede vás do celé puavdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale
bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, puotože z mého vezme a
vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; puoto jsem řekl, že z mého vezme a vám to
oznámí.“

Tento týden si připomínáme
v pondělí 21. května památka Panny harii, Matky církve
ve čtvrtek 24. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
v sobotu 26. 5. památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ohlášky a jiná sdělení
• V pondělí 21. května budeme poprvé slavit památku Panny harii, hatky
církve .
• Celodenní adorace - pátek 25. května od 8:00 do 17:00 na faře. Tentokrát
kvůli Noci kostelů bude krat.í.
• Děkuji za přípravu slavnosti životního jubilea P. hiroslava harti.e.
• Děkuji také za účast a přípravu pouti sv. Jana Nepomuckého.
• Připomínám pastorační radu, Va.e návrhy vhazujte do krabičky. Díky.
• Noc kostelů se blíží. Nutně potřebujeme Va.i pomoc. Hledáme
dobrovolníky, kteří by pomohli vítat náv.těvníky u vstupu do kostela.
Stačí se na ně usmát, nezávazně oslovit. Není to nic náročného. Program
Noci kostelů najdete v brožurkách.

Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby,
kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní
energii, jako teplo či jiný příjemný pocit nebo jako pohonnou hmotu křesťanského
života.
Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby,
kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní
energii, jako teplo či jiný příjemný pocit nebo jako pohonnou hmotu křesťanského
života. Duch ale není žádný duchovní benzín ani jen vítr, který občas zaduje do
plachet, ani posvátný pták.
Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako
když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného,
nepopsatelného.
Duch svatý je osoba, se kterou máme žít v úzkém osobním vztahu jako s blízkým
přítelem. A prosíme-li o Ducha svatého, pak bychom měli vědět, že s ním musíme
jednat jako s osobou, nemůžeme s ním manipulovat. Ani on s námi nemanipuluje, čeká,
až ho pozveme, ctí naši svobodu.
Energii nelze zarmoutit. Ale Písmo říká, že je možné zarmucovat Ducha svatého, tak
jako můžeme zarmoutit partnera nebo přítele – tím, že nedáváme prostor jeho lásce
(srov. Ef 4,30).
Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Pořad bohoslužeb

cdorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po m.i 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 m.í 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.

