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

11. března 2018 – 4. neděle postní
1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23
Odpověď k žalmu: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: Ef 2,4-10
Evangelium: Jan 3,14-21
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece
neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo
v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli
raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo
a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke
světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Rozmluva s Ježíšem
Zkusím s Ježíšem hovořit o úryvku Písma, který jsem právě četl/a. Co z něj ve mně rozeznělo
citlivou strunu? Možná se mi při čtení vybavila něčí slova nebo situace, kterou jsem nedávno
prožil/a. Co mi k tomu Boží slovo říká? Jaký význam získávají prožité chvíle v jeho světle?
(webové stránky Posvátný prostor)

Ohlášky a jiná sdělení





Dnešní sbírka je určena na nové ozvučení našeho kostela
Křížová cesta Pá 17.30, Ne 17.15 h
Společenství seniorů: Čt 15. 3.
Týden modliteb za mládež: 18. - 25. 3.
 Setkání mládeže s o. biskupem před Květnou nedělí bude v sobotu 24. 3.:
letos bude pouze jednodenní. Páteční křížová cesta centrem města Plzně
se neorganizuje. Registrace účastníků bude probíhat v sobotu 24. 3. 2018
od 8.00 h. v budově Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23, Plzeň.

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.

