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

24. čerfna 2018 – Slafnost Narození sf. Jana Křtitele
1. čtení: Iz 49,1-6
Odpofěď k žalmu: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2. čtení: Sk 13,22-26
Efangelium: Lk 1,57-66.80
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní
uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě
a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se
jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky
naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho
jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil
Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech
těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho
dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do
dne, kdy vystoupil před izraelským (národem).

Liturgický kalendář
28. června - památka sf. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. června - slafnost sf. Petra a Pafla, apoštolů

Ohlášky a jiná sdělení
Po semináři obnovy vzniklo ve farnosti nofé společenstfí. Scházet se bude pravidelně opět v úterý
od 19 hod v kostele. Máte-li zájem, připojte se. Společenství bude probíhat v podobném duchu jako
seminář (bude „šmrncnuto“ prvky charismatické obnovy).
V pátek 29. června bude v kapli na faře probíhat celodenní adorace. Rozpis je k dispozici v sakristii.
Budeme rádi, když obsadíte dosud neobsazená místa. Nezapomeňte se zapsat. Díky.
V sobotu 30. června při mši svaté přijme z rukou plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba kněžské
sfěcení jáhen Bystrík Feranec působící v Ostrově. Bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ulici v Plzni začne v 10.30 hodin.

Do soboty 30. června je poslední možnost podat přihlášku k účasti na Sfětofých dnech mládeže
f Panamě. Samotné Dny mládeže v Panamě se uskuteční 16. - 27. ledna 2019. Přihlášky přijímá
Diecézní centrum mládeže v Plzni na emailové adrese: dcm@bip.cz nebo na tel. 737 546 649 (sms).
Zájemci, kteří nemají dostatek finančních prostředků, mohou počítat s finanční podpora až 10.000 Kč
na osobu. Proto se neváhejte s důvěrou obrátit na DCM v Plzni. Informace o Světových dnech
mládeže naleznete na https://panama2019.signaly.cz
Biskupství plzeňské připravuje na závěr školního roku Pohádkofé náměstí. Akce proběhne v pátek
29. června od 14 hod na náměstí Republiky v Plzni. Připraveny budou skluzavka, kolotoč, kreativní
workshopy, hudba, tanec, zábavná pohádková stanoviště a malý dárek. Program vyvrcholí v 16.30
pohádkovým představením.

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 sfatá polsky

Setkání seniorů

každou neděli od 15 hod

1. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30 hod, fara

Mše sfatá slofensky

Příprafa na křest

každou neděli od 11 hod

každé pondělí od 19 hod, fara

Sfátost 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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Farnost sfatého 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.

