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

18. února 2018 – 1. neděle postní
1. čtení: Gn 9,8-.5
Odpověď k žalmu: Všechno tvé jednání, eospodine,
je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
2. čtení: . Petr 3,.8-22
Evangelium: Mk .,.2-.5
Slova svatého evangelia podle Marka.
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam meni
divokými nvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvěnněn, přišel Ježíš do Galileje a
hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.“

Tento týden si připomínáme
čtvrtek 22. února

Svátek Stolce svatdho Petra, apoštola

Něco k zamyšlení
Francisco Fernández Carvajal "Ronmluvy s Bohem"
Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nachánet příležitost projevit
lásku Bohu a sloužit druhým.
Na Kristovu výnvu „následuj mě“ nelne odpovídat průměrností, on nechce jen „napůl
odevndané“ učedníky kladoucí si podmínky.
Nemůžeme čekat na nvláštní okolnosti, abychom se posvěcovali. Bůh k nám přichání a hledá
dobré skutky ve chvílích nemoci, při běžné práci, když máme povinností nad hlavu i tehdy,
když vše probíhá tak, jak má.
Nejsme Kristovými učedníky jen v určitou dobu nebo v určité dny. Skutečnost, že jsme Kristovi
učedníci, v našem životě ovlivňuje naprosto všechno.

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•

Večer chval - v úterý 20. února v .9:30 v našem kostele
Křížová cesta – po celou postní dobu vždy v pátek od .7.30 a v neděli od .7..5
s doprovodem varhan
Celodenní adorace - pátek 23. února od 8:00 do 22:00 na faře
Pozvánka na přednášku P. Marka Orko Váchy na téma Nevyžádané rady mládeži
v pondělí 5. března 20.8 od .9.00 v učebnách Biskupství plzeňského.

Slovo otce biskupa Tomáše: Moc Vám, kladu na srdce, abyste v postním čase využili charitní
kasičky jako prostředek pro skutečnou almužnu. Tedy k získání finančního obnosu pro
potřebné, který konkrétní lidé ve Vašich farnostech skutečně sesbírají ze svých peněz a který
se následně ve farnostech rozhodnete věnovat na konkrétní potřebu ve Vašem okolí.
Papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě, a zvláště v
Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu. „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům
v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne
modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil
papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí. Vyzývám tedy
nás všechny v plzeňské diecézi, abychom tuto výzvu k postu a modlitbě vzali vážně. Postěme
a modleme se s celou církví! Moc Vám za to děkuji!

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a .8 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od .8 hod
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od .5 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od .. hod

Setkání mládeže
každý pátek od .9 hod, fara

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

Příprava na křest
každé pondělí od .9 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

pondělí a pátek: .0 – .2 hod
úterý a čtvrtek: .4:30 – .6:30 hod

Farnost svatdho Jana Nepomuckdho
mobil: 733 742 220, Klatovská .76, 32. 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.

