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

25. února 2018 – 2. neděle postní
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Odpověď k žalmu: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Řím 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před
nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil
se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je
dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“
Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se
ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe
neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby
nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se
chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Něco k zamyšlení
Timothy Dolan "Kněží pro třetí tisíciletí"
Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje si,
že z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar
v zásobách našeho nitra než víra?
Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam,
takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.
Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat
své každodenní povinnosti.

Ohlášky a jiná sdělení


Křížová cesta v Pá v 17.30, v Ne v 17.15 hodin



Setkání seniorů ve čtvrtek 1. března na faře



Adorace ve čtvrtek 1. března po mši svaté



Adorace a příležitost ke svátosti smíření v pátek 2. března od 17.00 hodin



Mariánská pobožnost v sobotu 3. března po mši svaté



Tuto 2. neděli postní je sbírka určena na Haléř sv. Petra



Charitní kasičky k získání finančního obnosu pro potřebné, který v naší farnosti
skutečně sesbíráme ze svých peněz, a který se následně ve farnosti rozhodneme
věnovat na konkrétní potřebu v našem okolí (jak jsme o tom informovali již
v minulých ohláškách), jsou k dispozici na stolku vzadu při vstupu do kostela

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

Farní kancelář

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

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.

