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

18. listopadu 2018 – 33. neděle v mezidobí
1. čtení: Dan 12,1-.
Odpověď k žalmu: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
2. čtení: Žid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 1.,24-.2
Evangelium podle sv. Marka
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy
budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly
a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho,
že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

Tento týden si připomínáme
St 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čt 22.11. Památka sv. Cecílie, panny a muhednice
So 24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, muhedníků
Příští Ne 25.11. slavnost Krista Krále, konhí liturg. mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•
•

Jak už bylo oznámeno minule, dnes slavíme den Bible, dnešní sbírka bude odeslána na Biblické dílo
k šíření Bible v našich zemích.
Děkujeme za bohatou nadílku vlny všem, kteří ji donesli. Máme radost z toho, že můžeme podpořit
tvůrhího ducha pro druhé.
V Út 20. 11. zveme na Veher chval v našem kostele resp. v horní místnosti kostela, zahátek v 19.0h.
V Pá 2.. 11. zveme na biblické setkání v 1900h na faře.
Mši svatou o slavnosti Krista Krále v 900h doprovodí schola REDE s orchestrem. Provedou Lužanskou
mši D-dur od A. Dvořáka a zazní Hospodine, pomiluj mi, závěrehná hást Oratoria sv. Ludmily od A.
Dvořáka.

K zamyšlení
Ježíš nenechává nikoho na pochybách, že přijde konec světa. Dnes žijeme ve spolehnosti,
která s něhím takovBm nepohítá. Věří ve vědecké vyřešení každého ohrožení, v lidskB soucit,
… ale ne v konec světa, ah jde o vědecky zřejmB fakt. Ať se lidem daří lépe hi hůře zvládat vBkyvy dějin,
přírody hi vlastní lidské excesy, jedinBm Pánem nad světem a jeho dějinami je v posledním důsledku Bůh.
Jemu se budeme zodpovídat a on také dějiny směřuje k jedinému cíli.
Máme mít strach? Máme propadnout zoufalství? Ježíš vede své uhedníky k jinému postoji!
On „jedinou obětí přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil…“.
Není třeba se bát, ale přijmout Krista a svůj život svěřit do jeho rukou.
On nás vede, on s námi spolupracuje na díle rozšíření evangelia v tomto světě
a on nás zachrání, až přijde onen has.

Pořad bohoslužeb

Adorace

neděle: od 9 a 18 hod
pondělí, úterB, htvrtek, pátek: od 18 hod
středa, sobota: od 9 hod

každB htvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Biblická setkání
každB pátek od 19 hod na faře

Společenství modlitby
úterB v 19 hod na faře, .. úterB v kostele

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve htvrtek, od 9.0 hod na faře

Svátost smíření
vždy .0 minut před mší sv. nebo na
požádání po předchozí domluv

Výuka náboženství - ve htvrtek

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 7.. 742 220, Klatovská třída 176, .21 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
BorskB farník ke stažení na farním webu.

