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

18. března 2018 – 5. neděle postní
1. čtení: Jer 31,31-34
Odpověď k žalmu: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
2. čtení: Žid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mezi těmi, kdo přišli do meruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb,
byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli
mežíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to mežíšovi. mežíš jim na to řekl: „Přišla
hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: mestliže pšeničné zrno nepadne do země a
neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však
svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. mestliže mi kdo chce sloužit, ať mě
následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. mestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je
moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel.
Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli
to, říkali, že zahřmělo. miní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ mežíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli
mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až
budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

Ohlášky a jiná sdělení
•

Večer chval: úterý 20. března od 19:30 hod.

•

Celodenní adorace - pátek 23. března od 8:00 do 22:00 na faře

•

Setkání mládeže s biskupem Tomášem před Květnou nedělí
Registrace účastníků bude probíhat v sobotu 24. 3. od 8.00 hod. v budově Gymnázia Plzeň,
Mikulášské náměstí 23. Vlastní setkání s otcem biskupem začne v aule od 9:00 hod. vzájemným
seznámením. Program pokračuje modlitbou chval a katechezí biskupa Tomáše. Část odpoledne:
sdílení, práce a seznamování v menších skupinách. Setkání vyvrcholí mší svatou slavenou od 15.15
hod. v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskovo náměstí na Slovanech.

•

Květná neděle: 25. března - žehnání ratolesti při mši od 9 a od 11 hod.
Na Květnou neděli bude v našem kostele od 15:00 hodin více zpovědníků.
Díky tomu bude mše v polštině posunuta na 16:30.

•

Děkujeme za štědrost při sbírce na ozvučení kostela.

Bohoslužby ve svatém týdnu
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:

mše Večeře Páně od 18:00 hod.
Křížová cesta od 15:30,
Velkopáteční obřady od 16:00, po nich následuje adorace
adorace u Božího hrobu od 8:00 hodin,
od 20:00 Velikonoční vigilie, poté žehnaní pokrmů

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.

