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

15. dubna 2018 – 3. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 3,13-1..17-19
Odpověď k žalmu: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
2. čtení: 1 Jan 2,1-.a
Evangelium: Lk 24,3.-48
Slova svatého evangelia podle Lukáhe.
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.
Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu
se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají
pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě
a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim
ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili.
Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi
pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl
s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i
v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude
trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům,
počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho,
koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Ohlášky a jiná sdělení
•
•

•
•

Dnehní sbírka je určena na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a
Blízkého východu.
Děkuji vhem dobrovolníkům, kteří se včera zúčastnili brigády na nové faře. Díky Vahí
pomoci se opravy urychlí a nepochybně se podaří uhetřit i finance. Jsem Vám za to
moc vděčný.
Začíná Týden modliteb za duchovní povolání.
Ve středu 18. dubna od 19 hod. srdečně zveme do naheho kostela na koncert Miriam
Čížkové.

•

•

•

•
•
•

V pátek 20. dubna budou okolo 18 hodiny letecky dovezeny z Říma do Prahy ostatky
kardinála Josefa Berana. Tou dobou se cca na . minut rozezní ve vhech kostelích
zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka
víry.
V sobotu 21. dubna Nataliya Milova a Vojtěch Štván si vzájemně udělují svátost
manželství.
Příhtí neděli 22. dubna se uskuteční pouť ke sv. Vojtěchovi v obci Nebílovský Borek.
Mhe sv. začne v 1. hodin. Ve 13:4. bude přistaven autobus u Dominikánů. K nahemu
kostelu na Chodském náměstí dorazí přibližně ve 14:1..
Chystáme se zahájit dalhí cyklus příprav na křest. Zájemce o přijetí svátosti křtu proto
prosíme, aby se přihlásili osobně, e-mailem nebo telefonicky.
Zápis do Mateřské hkolky kardinála Berana proběhne 3. května na Kohutce a 4. května
na Borech.
Biskupství plzeňské vyhlahuje výběrové řízení na místo ředitele/ky Mateřské hkoly
kardinála Berana na Kohutce. Přihlásit se je možné do 10. května, nástup do funkce
od 1. července 2018. Více informací na webu biskupství www.bip.cz.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mhi svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 1. 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 mhí 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.

