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

25. března 2018 – Květná (pašijová) neděee
1. čtení: Iz 50,4-7
Odpověď k žaemu: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: Flp 2,6-11
Pašije v ročním cykeu B – Mk 14,1-15,47
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka.

Oheášky a jiná sděeení
Nezapomeňte, že důležitou součástí příprav na Velikonoce je také svatost smíření. V našem
kostele máte příležitost vždy před každou mší svatou. Mimořádně pro Vás chystáme ještě
možnost se vyzpovídat v neděei 25. března od 15:00 hod, kdy bude více zpovědníků.
Vstupujeme do nejvýznamnějších dnů křesťanského slavení. Prosím, udělejte si čas, abyste
mohli prožít tyto svátky v lásce a radosti.
Bohoslužby ve svatém týdnu
Zeeený čtvrtek:
Veeký pátek:
Veekopáteční obřady
Bíeá sobota:
Veeikonoční neděee:
Veeikonoční ponděeí:

mše Večeře Páně od 18:00
Křížová cesta od 15:30
od 16:00, po nich následuje adorace
adorace u Božího hrobu od 8:00, od 20:00 Velikonoční vigilie,
poté žehnaní pokrmů
mše 9:00 česky, 11:00 slovensky, 15:00 polsky, 18:00 česky
mše 9:00 česky, 11:00 slovensky, 18:00 česky

Je připraven rozpis k adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím zapište se.
Ještě jednou připomínám, že Seminář obnovy začne v našem kostele 03. dubna od 19 hod.
Seminář se bude konat každé úterý od 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na
Chodském náměstí. Cílem setkávání je prohloubení osobního duchovního života a vztahu k
Ježíši Kristu a křesťanského života v síle Ducha svatého.

Setkání obsahují společnou modlitbu chval, přednášku a skupinky s osobním sdílením.
Nedílnou součástí semináře je každodenní čas osobní modlitby na podkladě úryvků s Písma
svatého.
V předmluvě pro účastníky semináře jeho autor P. Ernst Sievers napsal: Bůh mluví k tobě
prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v
semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit
všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě
však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi tedy
pozván, abys prodléval každý den – v neděli i ve všední den – minimálně 15 – 20 minut v
tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této
„chvíle ztišení“ daruje.
Kromě úterních večerů budou ještě dvě další setkání navíc, jejich čas oznámíme na začátku
dubna.
V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete jí na mail: rkfplzen-bory@centrum.cz.
Dnes 25.3. 2018 v 19,30 v kostele sv. Jana Nepomuckého koncert: F. X. Thuri - Stabat mater, J. Suk Křečovická mše

Přeji plný podíl na slavení události naši spásy.

Pořad bohoseužeb

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 poesky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá seovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání meádeže
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 kanceeář

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.

