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

4. břefna 2018 – 3. neděle postní
1. čtení: Ex 20,1-17
Odpověď k žalmu: Pane, ty máš slova věčného života.
2. čtení: 1 Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl
prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky
a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim
zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce
tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu
však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl:
„Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se
stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl
o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl
říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích,
mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám
nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal.
Sám totiž věděl, co je v člověku.

Něco k famyšlení
Myšlenky Vojtěcha Kodeta z knihy "Přežít nebo prožít mši svatou?"
Ten, kdo zakusil pravou lásku, je schopen ji dát i druhým.
Bůh ví, že potřebujeme odpuštění, a čeká, až k němu přijdeme v pravdě – takoví, jací jsme,
ve své slabosti a chudobě, s otevřeným srdcem a s důvěrou v Boží slitování.
Přežehnat se znamením kříže s plným vědomím toho, co děláme, je velmi silná vyznavačská
modlitba, která zahání síly temnot a vtahuje nás do Ježíšova srdce.
Kdo se pravidelně s Pánem setkává v jeho slově, stává se stále citlivější na to,
co mu Pán chce říct.

Ohlášky a jiná sdělení
Nejbližší setkání pastoračních asistentů, akolytů, lektorů, mimořádných služebníků
eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti se koná na biskupství v sobotu 10. března od 9:30.
Jelikož jsme zaznamenali špatné ofvučení kostela, rozhodli jsme se tuto situaci změnit.
Biskupství povolilo dvě mimořádné sbírky na tento účel, první z nich se bude konat příští
neděli 11. března. Rozpočet na nové ozvučení je přes 40.000 Kč. Předem děkujeme za Vaše
dary.
Už za měsíc se bude konat seminář "Život v Duchu". Přestože se přihlásili zájemci, kteří
nejsou z naší farnosti, nabídka platí hlavně pro Vás, naše farníky. Začátek je v úterý 3. dubna
2018. Setkání budou probíhat každé úterý od 19 hodin v našem kostele. Ukončení semináře
je 12. června 2018.
Prosíme o zapojení se do Noci kostelů. Letošní ročník se uskuteční v pátek 25. května.
Hledáme dobrovolníky k zajištění organizace. Hlaste se osobně, telefonicky, písemně nezapomeňte nám zanechat na sebe kontakt. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Užijme si společně našeho 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.

