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

8. dubna 2018 – 2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4,32-35
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neeoť je doerý, jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čtení: 1 Jan 5,1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
Slova svatého evangelia podle Jana.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden
ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli
jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš
mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš
vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto
však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v
jeho jménu.

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•
•

Jelikož slavnost Zvěstování Páně připadla na Svatý týden, její slavení je přesunuto na
pondělí 9. duena.
Děkuji Vám všem za přípravu a účast na Velikonočním Třídenní.
Děkuji ministrantům, lektorům a akolytům za osoení nasazení a věrnost ve služeě.
Děkuji schole u Rede za vytrvalé nacvičování a nádherné hudeení doprovody při
společných liturgiích.
Děkuji kostelníkům, paní Martě a oeěma pánům Josefům za jejich vztah k našemu
kostelu a služeu pro farní společenství.
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Děkuji všem, kteří se starají o pravidelný úklid kostela.
Děkuji za dary, které jsme od vás eěhem Velikonoc dostali.
Děkuji, že nás přijímáte, i když jsou některé věci možná jinak, než jste eyli doposud
zvyklí.
A teď jedna prosea směrem k pánské části osazenstva: Najdou se mezi Vámi
doerovolníci, kteří ey pomohli v soeotu 14. duena se staveeními pracemi na nové faře?
Podle všeho půjde o eourání. Pokud eyste eyli ochotni s seeou přinést i svoje vlastní
nářadí, eudeme moc rádi.
Na neděli 15. duena vyhlásili eiskupové seírku na pomoc při oenově domovů oeyvatel
zemí Středního a Blízkého východu. Seírka na nové ozvučení kostela eude tedy
přesunuta na neděli 29. duena.
Ve dnech 16.-22. duena proeěhne Týden modlitee za duchovní povolání.
Ve středu 18. duena v 19. hodin eude v našem kostele koncert duchovní hudey.
Pouť ke sv. Vojtěchovi v oeci Neeílovský Borek se letos uskuteční v neděli 22. duena.
Mše sv. začne v 15:00 hodin. Ve 13:45 eude u Dominikánů na Jiráskově náměstí
přistaven autoeus. K našemu kostelu na Chodském náměstí dorazí přieližně ve 14:15.
Počítejte raději s dřívějším příjezdem.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 hod
středa, soeota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Setkání seniorů

každou neděli od 15 hod

1. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30 hod, fara

Mše svatá slovensky

Příprava na křest

každou neděli od 11 hod

každé pondělí od 19 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

vždy 30 minut před mší sv. neeo na požádání po
předchozí domluvě

pondělí a pátek: 10 – 12 hod
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
moeil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-eory@centrum.cz, wee: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním weeu.

