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

14. lefna 2018 – fruhá nefěle v mezifobí
1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19
Ofpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Evangelium: Jan 1,35-42
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.
Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená, Mistře –
„kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho;
bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za
ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli
jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl
a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).

Tento týfen si připomínáme
pondělí 15. ledna Slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka
úterý 16. ledna Svátek Panny Marie Královny poustevníků
středa 17. ledna Památka sv. Antonína, opata
čtvrtek 18. ledna Památka Panny Marie, Matky jefnoty křesťanů
sobota 20. ledna Svátek blahoslaveného Eusebia, kněze

Ohlášky a jiná sfělení
V úterý 16. ledna bude v našem kostele Večer chval. Jste srdečně zváni. Začátek v 19:30 h.
V neděli 21. ledna se ve farnostech, kde slouží paulíni , slaví pouť ke sv. Pavlu, prvnímu
poustevníkovi. Poprvé budeme slavit i ve zdejší farnosti. V našem kostele bude sloužit mši
svatou v 9 hodin otec biskup Tomáš a v 11 hodin provinciál slovenských paulínů P. Martin
Lehončák. Při obou bohoslužbách bude uděleno požehnání dětem, které budou moci
ochutnat něco z jídelníčku sv. Pavla.
Děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, koledníkům, schole REDE, všem kdo
přispívali.

Pozvánka
S velmi inspirující osobností, salesiánem P. Ladislavem Heryánem, autorem oblíbených knih
Exotem na této zemi a nejnovější Stopařem na této zemi, se bude možné setkat v úterý
23. ledna v 19.00 h. v učebnách Biskupství plzeňského (nám. Republiky 35). Po přednášce
následuje autogramiáda autorových knih.
Tento týden bude ve čtvrtek společenství seniorů. Čas a místo je stejné: od 9:30 h na faře.
Vzadu na stolku najdete přihlášku na seminář „Život v Duchu“ podle P. Ernsta Sieverse, který
odstartuje 3. dubna 2018 v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí.
Cílem setkávání je prohloubení osobního duchovního života, vztahu k Ježíši Kristu a
křesťanského života v síle Ducha svatého. Více o semináři najdete na stránkách naší farnosti
nebo plzeňského biskupství.
Život z víry je cesta. Nekončí ani absolvováním náboženství ani přípravou na biřmování. Víra
roste a uzrává poznáváním, sdílením, žitím a předáváním. Pokud máte i vy chuť růst a
uzrávat, zveme právě vás (jakéhokoli věku) na cyklus setkávání, věnovaných prohloubení
života z víry.
Setkání se konají v učebně biskupství v 18.00 v úterý 9. ledna, 13. února, 20. března,
24. dubna, 29. května a 12. června. Setkáními doprovázejí P. Vlastimil Kadlec a Jindřich Fencl.

Pořaf bohoslužeb

Aforace

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 mláfeže
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. Bogfan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

