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

24. prosince 2017 - 4. neděle adventní
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Já mu budu otcem a on mi bude synem.
Odpověď k žalmu: Navěky chci ipívat o Hospodinových milostech.
2. čtení: Řím 16,25-27
Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky.
Evangelium: Lk 1,18-24
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k
ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala,
co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho
království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže
nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní.
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří
syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic
nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl
od ní odešel.

Ohlášky a jiná sdělení
Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Jana Nepomuckého
24. prosince
9:00 mše svatá
11:00 mše slovensky
16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční mše

25. prosince
9:00 mše svatá
11:00 mše slovensky
18:00 mše svatá

26. prosince
9:00 mše svatá
11:00 mše slovensky
16:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby
18:00 mše

Bohoslužby na Silvestra a na Nový rok v kostele sv. Jana Nepomuckého
31. prosince
1. ledna
9:00 mše
9:00 mše
11:00 mše slovensky
11:00 mše slovensky
18:00 mše na zakončení roku
18:00 mše
V ostatní dny zůstává rozpis bohoslužeb beze změn.

Ještě jednou děkuji za přípravu kostela na vánoční svátky.
V pátek 29. prosince srdečně zvu na faru k adoraci Nejsvětější svátosti. Rozpis
na stolku u mříže při vstupu do kostela.
V neděli 31. prosince po večerní mši svaté v 18 hodin se uskuteční adorace.
Budeme děkovat za končící rok 2017.
U příležitosti svátků Narození našeho Pána přeji každému z Vás požehnané
Vánoce a hojnost Boží milosti. Kéž se Bůh každodenně rodí ve Vašich srdcích a
uschopňuje Vás milovat tak, jako miluje On sám.

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

každou neděli od 15 hod (kromě 31. 12)

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

Mše svatá slovensky

Příprava na křest

každou neděli od 11 hod

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 hod

Setkání mládeže
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.

