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

23. prosince 2018 – 4. neděle adventní
1. čtení: Mich 5,1-.a
Odpověď k žalmu: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
2. čtení: eid 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-.5
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo
v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile
zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

Tento týden si připomínáme
Po 24.12. Štědrý den
Út 25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
St 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čt 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pá 28.12. Svátek sv. Mláěátek, mučedníkč
Ne 30.12. Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Ohlášky a jiná sdělení
Dnes od 15h je v našem kostele zpovědní služba – zpovídat bude více zpovědníků.
Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích bude následující:
− Po: 2.. 12.
16 a 2.h
− Út, St: 25. a 26. 12.
9, 11 a 18h
− Po: 31. 12.
16h děkovná mše sv.
− Út: 1. 1.
9, 11 a 18h
• Kdysi býval u nás na sv. Štěpána pan biskup Radkovský, vracíme se k této tradici,
takže mši sv. v 9h bude mít Otec biskup František.
• Betlém je možné navštívit během celého dne, kdy je otevřen kostel, v době 9 – 17h.
• Přejeme vám požehnané svátky Narození našeho Pána Ježíše, a aby světlo Jeho lásky
zářilo ve vašich srdcích po celý nový rok.
•
•

K zamyšlení

Příběh Marie spěchající za Alžbětou vždy znovu fascinuje jednoduchostí i silou.
Vždyť Matka Mesiáše nemůže ani domyslet, jak vzácné dítě nese ve svém životě, když s
prostou upřímností přichází ke své starší tetě, aby jí pomohla. Uvěřila Bohu a on jí bude
postupně ukazovat, jak velké věci skrze ni koná. Není to vzdálené našemu životu. Když se
pokusíme porozumět obyčejným pozváním,
která nám Bůh klade na srdce, i v docela obyčejných situacích, třeba při úklidu doma…,
setkáváme se s jednajícím Bohem. I v obyčejných všedních momentech je Pán s námi a
jedná, možná právě v těchto dnech bude skrze nás konat velké věci.

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 1. 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 7.2 220, 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.

