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

21. lefna 2018 – 3. nefěle v mezifobí
Čtení se Slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka
1. čtení: 1 Kr 17, 2-6
Ofpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je Hospodin doerý
2. čtení: Ga 2, 19-20. 5, 24-25. 6, 14-17
Evangelium: Mt 11, 25-30
Slova svatého evangelia podle Matouše
Ježíš se ujal slova a řekl:
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je
maličkým; ano, Otče, tak se Ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otce,
ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Tento týfen si připomínáme
středa 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, kněze
čtvrtek 25. ledna Svátek obrácení sv. Pavla
pátek 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

K zamyšlení …
(myšlenky z knihy „Den co den“ od Mona Calepina)
Radost patří k životu křesťana zásadním způsobem.
Je-li v nás ještě mnoho smutku, je to známka, že je v nás ještě mnoho nekřesťanského.
Modlitba je neviditelnou rukou, kterou se dotýkáme Boha.
Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je rukou, kterou objímáme Otce
Děkujme Pánu, že naší duši dal ve svaté zpovědi tak krásnou možnost po každém pádu do hříchu zase vstát,
učinit pevné předsevzetí a růst zase do výšky,
kde svítí a hřeje slunce Jeho milosti.

Ohlášky a jiná sfělení
V nefěli 21. lefna od 14 hod proeěhne ve Velké synagoze v Plzni vzpomínkové shromáždění u příležitosti
výročí lednových transportů „Židé a křesťané společně …“.
V úterý 23. lefna od 19 hod eude v učeenách Biskupství plzeňského (nám. Repueliky 35) přednášet na
téma Stopařem na této zemi aneb o Boží velkorysosti salesián P. Lafislav Heryán. Po přednášce následuje
autogramiáda autorových knih.
Ve čtvrtek 25. lefna - na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů - proeěhne od 18 hod v kostele
Naneeevzetí Panny Marie (Františkánská 11) ekumenická bohoslužba za účasti otce biskupa Tomáše.
V pátek 26. lefna srdečně zvu na faru k adoraci Nejsvětější svátosti. Rozpis na stolku při vstupu do kostela.
Grafické zpracování motta plzeňské fiecéze pro rok 2018 a výňatky s listu otce eiskupa Tomáše najdete v
letáku, který je Vám k dispozici vzadu na stolku.
I před druhým kolem prezifentských voleb otec eiskup Tomáš připomíná společnou výzvu eiskupů;
„…jděte k voleám! Nedejte na mnohé fámy a rádoey zaručené konspirační informace. Řiďte se spíše
doporučením kandidáta, kterému jste důvěřovali a dali hlas v prvním kole volee. Přímí účastníci mají totiž
většinou nejvěrohodnější informace. I já tak učiním.“ + Tomáš

Pořaf bohoslužeb

Aforace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, soeota: 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

Farní kancelář

vždy 30 minut před mší sv. neeo na
požádání po předchozí domluvě

pondělí a pátek: 10 – 12 hod
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
moeil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-eory@centrum.cz, wee: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogfan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním weeu.

