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

7. ledna 2018 – Svátek Křtu Páně
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mk 1,6b-11
Slova svatého evangelia podle Marka
Jan 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.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.
Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako
holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

Myšlenky z knihy „Smrt nemá poslední slovo“
autoři: Cristiana Pacciniová, Simone Troisi
Objevit, že jsme milováni, je smyslem celé naší existence.
Stát pod křížem je rozhodně těžké. Ale ublížíš si mnohem víc, když se mu budeš snažit
vyhnout. Nakonec tě někdo donutí na něj vystoupit.
Dar Boží je dar Boží a nikdo to nesmí měnit. Nejsme lidmi proto, abychom dosáhli úspěchu
v práci, měli pěkný dům, dobré zdraví nebo pověst. Jsme lidmi, abychom milovali.

Ohlášky a jiná sdělení
Dnes 7. ledna od 15 hodin srdečně zveme do našeho kostela na koncert Scholy Rede.
Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Tříkrálové sbírky.
V sobotu 13. ledna začneme novénu ke sv. Pavlovi, prvnímu poustevníkovi a zároveň
patronovi Řádu paulínů. Novénu zakončíme v neděli 21. ledna mší svatou v 9 hodin, kterou
bude sloužit otec biskup Tomáš a v 11 hodin provinciál slovenských paulínů P. Martin
Lehončák. Podle starobylé paulinské tradice bude při obou bohoslužbách mimořádně
uděleno požehnání dětem.

Začátkem roku 2018 začala v naší farnosti pracovat jako pastorační asistentka s. Michaela
Lokvencová, dominikánka.

Pozvánka
Od dubna začne v naší farnosti probíhat 10 ti týdenní seminář „Život v Duchu“ podle
P. Ernsta Sieverse. Cílem těchto setkání je prohloubit osobní duchovní život:
upevnit vztah k Ježíši Kristu a vést křesťanský život v síle Ducha svatého.
Setkání budou probíhat jednou týdně, vždy v úterý od 19 hodin. Náplní bude společná
modlitba chval, přednáška a skupinky osobního sdílení. Nedílnou součásti semináře bude
také denní osobní modlitba na základě úryvků z Písma svatého. Všem zájemcům o tuto
obnovu vřele doporučujeme, aby si v předstihu naplánovali čas na společná setkání i na
osobní modlitbu.
Tímto seminářem začneme uvádět v praxi motto naší diecéze: „Každý, kdo se stal učedníkem
království nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“
(srov. Mt 13,52)

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
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