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

8. července 2018 – 14. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 2,2-5
Odpověď k žalmu: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje
2. čtení: 2 Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho
poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se
dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A
nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak
málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na
několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.

Tento týden si připomínáme
úterý 11.7. svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
sobota 14.7. svátek bl. Hroznaty, patrona diecéze

Ohlášky a jiná sdělení
• Adorace se koná vždy v neděli po ranní mši do 10:55 v postranní kapli. Využijte této
možnosti být před Pánem a hovořit s ním ve svém srdci.
• Dolehly k nám stížnosti, že v kostele je rušno (běhání, hlasité povídání si apod.). Chceme
vyzvat k zachovávání ticha a zdůraznit posvátnost prostoru, kam přicházíte k modlitbě,
ztišení, odpočinku s Pánem. Respektujme to a popřejme si vzájemně tento komfort ticha,
který můžeme mít díky našim kostelům. I po mši sv. se chce někdo chtějí ještě modlit.
Povídat si lze přede mší a po mši před kostelem, v parčíku u fontány…
• Nabízíme rodičům s dětmi možnost využít během mše sv. zpovědní místnost, kde si děti
mohou hrát, povídat, běhat, aniž by tím rušili bohoslužbu. Ve zpovědní místnosti je
reproduktor, takže rodiče mohou sledovat celou mši sv. Není-li místnost otevřena, klíč je
v sakristii a ministranti vám ho rádi zapůjčí.

• Rádi bychom pozvali schopné kluky a muže: pojďte ministrovat! Je to služba Pánu i celému
společenství. Potřebujeme vás!
• Svátost smíření je každý den, prosím nečekejte měsíce nebo léta. Zpovídáme i o
prázdninách. ☺
• Služba nemocným: v každé plzeňské nemocnici je ustanovený kaplan pro službu nemocným.
Kdykoli si můžete požádat o jeho zavolání. Kaplan nemocnici i pravidelně navštěvuje. Pokud
je někdo nemocný doma a nemůže přijít do kostela a rád by přijímal svátosti, přijďte
nahlásit, kdo je nemocný, rádi za ním přijdeme.
•

Už jste slyšeli v několika ohláškách pozvánku na brigádu na faru do Thámovy ulice. Jedná se
o budoucí faru, kterou jsme v říjnu minulého roku zakoupili, aby byla fara blíže kostelu. Dům
je v dobrém stavu, ale je třeba ho uvnitř upravit pro pastorační potřeby. Svépomocí jsme
započali práce, aby se ušetřilo. Ty však nejsou ještě zdaleka u konce. Brigády tedy budou
pokračovat: můžete se přijít domluvit na jakýkoli termín.

• Minulý týden se konalo první setkání pastorační rady. Z její diskuze jsme vám v těchto
ohláškách mnohé předestřeli.

Pořad bohoslužeb
neděle: od 9:00, 11:00 slovenský a 18:00 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18:00 hod
středa, sobota: od 9:00 hod
Setkání společenství charismatické obnovy
Každé úterý v 19 hod. na faře
Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na požádání po předchozí domluvě
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.

