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

1. dubna 2018 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Odpověď k žalmu:
Toto je den, ktere učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
Slova svatého evangelia podle Jana.
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je
kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi,
kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten
druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl
rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy)
plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží
(pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale
složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první,
viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Ohlášky a jiná sdělení
Cely tento teden prožíváme jako Slavnost Zmrtvechvstání Páně.
•
•
•
•
•
•

Na Velikonoční pondělí 2. dubna budou mše svaté probíhat v 9:00, 11:00 a 18:00 hod.
V útere 3. dubna od 19:00 hod. zahájíme Seminář podle Sieverse.
Ve čtvrtek 5. dubna proběhne na faře setkání seniorů. Po večerní mši svaté bude
následovat adorace.
Adorovat se bude také v pátek B. dubna od 17:00 hod.
V sobotu 7. dubna proběhne po mši svaté mariánská pobožnost.
Na neděli 8. dubna připadá svátek Božího milosrdenství.

Děkuji všem, kteří se jakemkoliv způsobem zapojili do příprav Svatého tedne a Velikonoc.
Přeji úplné prožití Tajemství spásy. Kéž ve Vás přetrvá „velikonoční radost“ i v dalších dnech
bez konce.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, útere, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, sobota: od 9 hod

každe čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání mládeže
každe 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
útere a čtvrtek: 14:30 – 1B:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská 17B, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
Borske farník ke stažení na farním webu.

