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

16. prosince 2018 – 3. neděle adventní
1. čtení: Sof 3,14-18a
Odpověď k žalmu: Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
Evangelium podle sv. Lukáše
Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná
stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl:
„Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom
se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás
křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude
křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce;
plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

Tento týden si připomínáme
Vstupujeme do druhé části Adventu, kdy se neslaví památky svatých,
ale soustředí se bezprostředně na příchod Spasitele.

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stále ještě vyzýváme k aktivní účasti na Tříkrálové sbírce. Nikdy nás není dost.
Pohřeb pana Milana Dubnického, člena scholy REDE, bude v Po 17. 12. ve 13 hod. v našem kostele.
V Út 18. 12. přijďte chválit Pána na Večer chval. Začátek je v 19.30 v horní místnosti našeho kostela.
Naše farní charita vás zve v Pá 21. 12. od 15h na vánoční besídku do Domova sv. Zdislavy, ul.
Čermákova 29.
Zpovědní služba v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 20. - 22. 12. od 9 do 12h a od 14 do 18h.
V kostele sv. Jana Nepomuckého bude zpovědní služba 23. 12. od 15h.
Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích bude následující:
− 24. 12. v 16 a 24h
− 25. a 26. 12. v 9, 11 a 18h
− 31. 12. děkovná mše sv. v 16h
− 1. 1. 2019 v 9, 11 a 18h
Děkuji za postavení betléma, stromků a za úklid kostela.
Připomínám Lidové misie v naší farnosti a pro naši farnost ve dnech 9. - 17. 11. 2019, zapište si,
prosím, tento termín do svých diářů.

K zamyšlení
Je strhující vidět děti, které se těší třeba na vánoční stromeček a dárky. Nedočkavostí poskakují,
upírají oči na správné dveře či okno… Těší se na „Ježíška“. Těšíme se my?
Tady není řeč o „Ježíškovi“, ale o skutečném mesiáši. Jako dospělí už známe mnohem více aspektů života,
poznali jsme bolest a zklamání, sny jsme možná vlastní vinou proměnili v trosky…
Najednou více rozumíme pojmů vykoupení, záchrana, náprava poničeného…
Pán nepřichází uhasit požáry našich selhání. Přichází, aby nás dovedl k Bohu, k dobrému milujícímu Otci.
Jeho záchrana nestojí na moralizování či plnění norem, ale na ohni Boží lásky.
Nejsou to námi dobyté stupně vítězů, ale jeho záchrana.
On proměnil dřevo kříže utrpení na zářící strom života, který přináší dar spásy.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši 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 čtvrtek, od 930 hod 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, 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.

