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

3. prosince 2017 – 1. neděle adventní
1. čtení: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno.
Odpověď k žalmu: Bože, obnov ncs, rozjasni svou tvcř, a budeme spaseni.
2. čtení: 1 Kor 1,3-9
Bůh vás povolal, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
Evangelium: Mk 13,33-37
Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je
to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům
plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy
přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až
znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Tento týden si připomíncme
středa 6. 12. sv. Mikulcše, biskupa
čtvrtek 7. 12. pamctka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
pátek 8. 12. slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKRVNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Ohlcšky a jinc sdělení
Přijměte pozvání na večer chval při svíčkách nazvaný Light4You, který se uskuteční v pátek 15.
prosince 2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni ve Františkánské ulici. Kostel bude
otevřený od 19 do 22 hodin. I tentokrát se mladí lidé vydají na náměstí, do ulic a restaurací v
centru Plzně, aby pozvali kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed každodenního
shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie si bude moci každý na svůj úmysl zapálit svíčku, na
chvíli se posadit, ztišit se a zaposlouchat do hudby, být s Kristem … Večerem budou hudebně
doprovázet kapely Krpál z Plzně a IGNITE worship z Kroměříže. Celou akci zaštiťují misionáři
obláti z Plas spolu s místní mládeží.
Všechny ochotné pomoci s vánoční výzdobou kostela prosím v sobotu 16. prosince od 10 hod
(stromky, betlém, úklid)

V neděli 17. prosince od 15 hod bude v našem kostele kající bohoslužba se slavením svatosti
smířeni. Bude více zpovědníků! Pamatujte prosím na svátost smíření i během příprav na
vánoční svátky. Je důležitá pro každého z nás.
Blíží se konec roku a s tím je spojeno kromě jiného i vyúčtovaní daně. Pokud se rozhodnete
věnovat farnosti finanční dar, celou tuto částku je možné si odečíst od základu daně. Vaše dary
můžete předat osobně, v kostele či na faře, nebo poslat převodem na farní účet: 216969478/
0300. Za každý přijatý dar od nás obdržíte potvrzení, které je možné použít jako doklad k
uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu. Život farnosti, pastorační aktivity, oprava kostela
a fary, plus další režijní náklady apod., to vše je financováno ze sbírek a darů farníků. Jen díky
této Vaší podpoře může farnost fungovat. Pokud je to jen trochu možné, prosíme každého z
Vás o finanční podporu. Děkujeme.
Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
Obracím se na vás s prosbou o zapojení se do Tříkrálové sbírky. Cílem je pomoct lidem v
nouzi. Chcete–li se zapojit jako vedoucí, napište na sebe kontakt na připraveny list. Budu rád,
když se nám podaří při této příležitosti navštívit domy a přinést do nich požehnání. Vím, pro
mnohé to není snadné, ale může to byt první krok, jak oslovit lidi, s kterými se v kostele ještě
nepotkáváme. I já se chci do koledováni aktivně zapojit.

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 svatc polsky

Setkcní seniorů

3. a 10. prosince od 15 hod

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

Mše svatc slovensky

Příprava na křest

každou neděli od 11 hod

každé pondělí od 19 hod, fara

Svctost smíření

Farní kancelcř

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

Setkcní mlcdeže
každý pátek od 19 hod, fara

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.

