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

27. května 2018 – Slavnost Nejsvětější Trojice
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Odpověď k žalmu: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čtení: Řím 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jedenácd učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu,
někdeří však měli pochybnosdi. Ježíš k nim přisdoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi. Jděde dedy, získejde za učedníky všechny národy, křděde je ve jménu Odce i Syna
i Ducha svadého a učde je zachovávad všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce svěda!"

Tento týden si připomínáme
středa 30. května památka sv. Zdislavy
čtvrtek 31. května Slavnost Těla a krve Páně
pátek 1. června památka sv. Justina, mučedníka

Ohlášky a jiná sdělení
• Ve středu 30. května 2018 proběhne v rámci oslav 25. výročí plzeňské diecéze
Den Plzeňské Madony. Otec biskup Tomáš ocení několik osobností v katedrále
sv. Bartoloměje při bohoslužbě v 18.00 hodin.
• Ve čtvrtek 31. května bude otec biskup Tomáš slavit v katedrále mši svatou a
po ní povede eucharistický průvod. Začátek je od 18.00 hodin. Vzhledem
k tomu, že jsme všichni zváni, čtvrteční mše svatá v našem kostele nebude.
• V pátek 1. června bude adorace od 17:00.
• V sobotu 2. června proběhne po mši svaté mariánská pobožnost.
• Děkuji za pomoc při organizaci Noci kostelů. Myslím, že jsme to zvládli dobře.
• Děkuji za pomoc při odklizení suti z nové fary.

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
na tuto neděli připadá slavnost Nejsvětější Trojice. Záře velikonočního období a Letnic
v nás každoročně obnovuje radost a úžas víry. Rozpoznáváme, že Bůh není něco
vágního, náš Bůh není nějaký „sprej“, je konkrétní, nikoli abstraktní a má jméno: „Bůh
je láska“, nikoli sentimentální, pocitová, ale láska Otce, který je u zrodu každého
života, láska Syna, který umírá na kříži a vstává z mrtvých, láska Ducha, který
obnovuje člověka i svět. Pomyšlení na Boha, který je láska, nám prospívá, protože nás
učí mít rád a dávat se druhým jako se Ježíš dává nám a kráčí spolu s námi. Ježíš putuje
s námi cestou života.
Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž tvář, kterou zjevil Bůh
samotný, nikoli z výše nějaké profesorské katedry, ale sdílením člověčenství. Právě
Ježíš nám zjevil Otce a přislíbil Ducha svatého. Bůh putoval se svým lidem v dějinách
Izraelského lidu, Ježíš kráčel spolu s námi a přislíbil Ducha svatého, který je ohněm,
učí nás všemu, co neznáme, vede nás zevnitř a dává dobré myšlenky a inspirace.
Dnes chválíme Boha nikoli pro nějaké zvláštní tajemství, ale pro Něho samého, „pro
Jeho velikou slávu,“ jak praví liturgický hymnus. Chválíme Jej a děkujeme Mu, protože
je Láska a protože nás volá, abychom vstoupili do náruče Jeho společenství, kterým je
věčný život.
26.5.2013 Papež František před Angelus, nám. sv. Petra

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 h

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

