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

9. prosince 2018 – 2. neděle adventní
1. čtení: Bar 5,1-9
Odpověď k žalmu: Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost.
2. čtení: Flp 1,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
Evangelium podle sv. Lukáše
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v vudsku, Herodes údělným
knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem
v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo van, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí vordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí
proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrov-nejte mu stezky! Každé údolí ať je
zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se
uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

Tento týden si připomínáme
Čt 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pá 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení
•

•

•
•

•
•

•

Přijměte pozvání na přednášku P. Bogdana Stępieňa, která se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018
v 19h v učebnách biskupství plzeňského. Téma přednášky „Zázraky Boží milosti“ je určena všem,
kteří zatouží přijít.
V Út 11. 12. v 17h proběhne v našem kostele ceremoniál podepsání Memoranda o spolupráci mezi
plzeňskou diecézí a fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Součástí bude vizuální scénická část, kterou obstará studio Multilab. Tento ceremoniál je otevřen
všem.
V So 15. 12. od 10h plánujeme velký úklid kostela, přípravu betlému a stromků. Prosím o pomoc.
V lednu bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Rádi bychom se jako farnost sbírky zúčastnili.
Zveme a vyzýváme vás, včetně dětí a mládeže, k vytvoření skupinek. Vzadu v kostele najdete listinu
kam se zapsat. Děkujeme.
V Út 18. 12. jsou večery chval v 19.30h v kostele.
Mnozí jste se modlili za nemocného pana Milana Dubnického, člena scholy REDE. Za modlitby a
veškerou podporu děkujeme a oznamujeme, že ho Pán osvobodil a ze středy na čtvrtek si ho
povolal k sobě. Pohřeb bude našem kostele v pondělí 17. 12. ve 13h.
Na webových stránkách biskupství najdete článek Příspěvek biskupa Tomáše k problematice
genderu. Doporučujeme k přečtení. Toto téma se týká i nedávno diskutované Istambulské úmluvy.

K zamyšlení
Evangelista Lukáš si dává velkou práci, aby čtenáři evangelia vysvětlil,
že události spojené s příchodem Ježíše nejsou jen nahodilým momentem, ale přesně odpovídají Božím
proroctvím. Staly se ve zcela konkrétní době a na konkrétním místě, tedy zdůrazňuje, jak silně stojí
evangelium realisticky „nohama na zemi“. A přeci mluví o Bohu, zázracích, věčnosti…
Víra podle evangelia není odrazem naivních snů,
ale poznanou a ověřenou skutečností, kterou člověk objevil, prozkoumal
a na základě mnoha svědectví, vlastního poznání a zkušenosti s Bohem přijal.
Co pro nás osobně znamená „připravit cestu Pánu“?

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15h

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11h

Biblická setkání
každý pátek od 19h na faře

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

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve čtvrtek, od 9.30h na faře

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

Výuka náboženství - ve čtvrtek

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská třída 176, 301 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.

