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

2. prosince 2018 – 1. neděle adventní – cyklus C
1. čtení: Jer 33,14-1.
Odpověď k žalmu: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duei.
2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-3.
Evangelium podle sv. Lukáee
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů,
bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho,
co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi,
aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi.
Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát,
uniknout a obstát před Synem člověka.“

Tento týden si připomínáme
Po 3.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pá 7.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a uhitele církve
So 8.12. Slavnost Panny Marie, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•

•
•
•
•

Pozvání:
v So 8. 12. v 18.30h na adventní koncert s životním příběhem slavného kytaristy Rodriga Rogrigueze
v naeem kostele;
v Ne 9. 12. v 19.30h Adventní zastavení taky v naeem kostele s Triem KAPHE s překvapením a
vzácnými hosty;
v Ne 9. 12. ve Štěnovicích v kostele sv. Prokopa vystoupení ZUŠ J. S. Bacha ze Štěnovic v 1.00h;
Po 10. 12. v 19h vás zveme do uheben biskupství na přednáeku P. Bogdana Stępienia OSPPE
„Zázraky Boží milosti“.
Akce:
So 15. 12. plánujeme velký úklid kostela, přípravu betlému a stromků; prosím o pomoc od 10h;
Pořad bohoslužeb v naeem kostele během Vánoc najdete na zvláetním lístku vzadu v kostele nebo
na naeich webových stránkách;
Omlouváme se, že je nyní kamera pro přenáeení meí sv. na internetu mimo provoz, řeeí se to;
Charita vybízí k pomoci lidem bez domova. Více informaci na stránkách biskupství a Charity.

K zamyšlení
Možná až neuvěřitelně blízko vedle sebe jsou v liturgii kladeny zahátek Ježíeova vstupu do světa a konec
věků. Slavení Vánoc, na které se připravujeme, je připomínkou zahátku Ježíeovy záchrany.
Jeho druhý příchod je synonymum konce světa. Obě skutehnosti spolu úzce souvisí! Ježíe přieel proto, aby
každý hlověk mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více, aby celý svět mohl přes veekeré zasažení
zlem být proměněn k oslavě Boží. Ježíe nepotřebuje lidi vyděsit. Ale touží ukázat, jak zásadní věci se pod
rouekou obyhejného veedního života odehrávají. Každý život je významný, každá událost dějin hraje roli.
Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými „úkazy“, které během
dějin nastanou, hi vymýelejí veelijaké konspirahní teorie. Strach sám o sobě není dobrý rádce.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý htvrtek po mei svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Biblická setkání
každý pátek od 19 hod na faře

Společenství modlitby
úterý v 19 hod na faře, 3. úterý v kostele

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve htvrtek, od 930 hod na faře

Svátost smíření
vždy 30 minut před meí sv. nebo na
požádání po předchozí domluv

Výuka náboženství - ve htvrtek

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská třída 17., 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.

