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

10. prosince 2017 – 2. neděle adventní
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu!
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: 2 Petr 3,8-14
U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den.
Evangelium: Mk 1,1-8
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám
svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly
odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali
se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a
kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už
přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u
opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Tento týden si připomínáme
středa 13. 12. památka sv. Lucii, panny a mučednice
čtvrtek 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Ohlášky a jiná 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.
Mše sv. v polštině příští neděli bude v 16:30.
Ještě jednou se obracím na vás s prosbou o zapojení se do Tříkrálové sbírky. 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.
V úterý 12. prosince proběhne tradiční setkání přátel a dobrodinců salesiánského díla v Plzni.
Program odstartuje mše svatá v kostele sv. Martina a Prokopa v 17.30, poté bude pokračovat
posezením na středisku. Účast přislíbil také historik Doc. Jaroslav Šebek.
Srdečně jsou zváni všichni, kteří mají zájem se dozvědět více o pastorační službě nemocným
v nemocnicích, zařízeních zdravotně – sociálních v Plzni a také pro ty, kteří by se do této služby
rádi zapojili. Toto setkání se uskuteční ve středu 13. prosince v 18 hod. v učebně na biskupství
plzeňském. Na setkání s vámi se těší koordinátor klinické pastorační péče P. Jiří Barhoň,
S. Michaela, S. Kateřina a Lucie Vavrušková.

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

Setkání seniorů

10. prosince od 15 hod
17. prosince od 16:30 hod

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

Mše svatá slovensky

každé pondělí od 19 hod, fara

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Příprava na křest
Farní kancelář

každou neděli od 11 hod

Svátost smíření
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

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.

