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

31. prosince 2017 – Svátek Svaté rodiny
1. čtení: Sir 3, 3-7. 14-16
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.
2. čtení: Gn 15, 1-6; 21,1-2
Evangelium: Lk 2, 22-40
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
„Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár
hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to
člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha
svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha
přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé
podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil
pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." Jeho otec
i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii
prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se
bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí."
Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého
věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už
čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci.
Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali
vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do
svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.“

Tento týden si připomínáme
pondělí 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie
úterý 2. ledna Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
středa 3. ledna Nejsvětějšího Jména Ježíš
sobota 6. ledna Slavnost Zjevení Páně
neděle 7. ledna Svátek Křtu Páně

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•
•
•
•

Na Nový rok, v pondělí 1. ledna, budou mše svaté jako v neděli od 9, 11 a 18 hod.
Žehnání tříkrálovým koledníkům proběhne v katedrále ve středu 3. ledna v 16 hod.
Připomínáme pravidelnou čtvrteční adoraci po mši svaté.
Adorace první pátek v měsíci připadá na 5. ledna od 17 hod.
V sobotu 6. ledna budeme během mše svaté v 9 a 18 hod žehnat vodu, kadidlo
a křídu.
V neděli 7. ledna srdečně zveme do kostela na koncert Scholy Rede od 15 hod.
Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Tříkrálové sbírky.
Mše svaté ve Štěnovicích se uskuteční v pondělí 1. a v sobotu 6. ledna od 15:30 hod.

Přeji hojnost Hospodinova požehnání pro další dny roku 2018!

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
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

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

Příprava na křest
každé pondělí od 19 hod, fara

Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na
požádání po předchozí domluvě

Farní kancelář
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.

