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

30. prosince 2018 – Svátek Svaté Rodiny
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2, 41-52
Evangelium podle sv. Lukáhe
Ježíhovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct
let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů,
zůstal chlapec Ježíh v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině
poutníků, uhli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho
nenahli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.
Po třech dnech ho nahli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky.
Vhichni, kdo ho slyheli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.
Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal?
Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli
jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, hel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to
vhechno uchovávala ve svém srdci. Ježíh pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u
lidí.

Tento týden si připomínáme
Út 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
St 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve
Čt 3. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Ne 6.1. Slavnost Zjevení Páně

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•
•
•

Mhe svatá na zakončení roku bude v 16h.
1. 1. mhe svaté v 9, 11 a 18h.
Na první pátek 4. 1. bude Výstav od 17 hod. a možnost tiché adorace.
Na první sobotu 5. 1. budou po mhi sv. Loretánské litanie.
Začátkem ledna bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. V nahem kostele se u této
příležitosti bude konat 6. 1. v 16h tradiční tříkrálový koncert. Účinkuje Schola u rede,

•
•
•

•

orchestr a sólisté. Na programu bude „Gloria“ Antonia Vivaldiho a dalhí skladby.
Výtěžek je určen na charitu.
Příhtí neděli při vhech mhích svatých budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté
předměty.
Mhe svatá v polhtině bude 6. 1. na faře Klatovská třída 176
Taký v neděli 6. 1. začíná Alianční týden modliteb. Čas, místo a kazatel jsou uvedeny
na plakátu. Ekumena v Plzni žije hezkým živote, tak podpořte tyto setkávaní svou
přítomností a modlitbou.
Děkuji za hezké prožiti svátku. Do nového roku přeji, aby vhechno v nás bylo
podřízeno Milujícímu Bohu.

K zamyšlení
Potkáváme Ježíhe jako dítě vyrůstající v konkrétní rodině, s konkrétními rodiči. Tato příhoda
nese náznak pubertálního osamostatňování. Jde ale také o ukázku, jak Bůh umí pracovat i v
tom, co mnozí dospělí odsoudí jako „pubertu“. Ani rodiče, ani dítě v pubertě nejsou Bohu
vzdálení, neznámí, ztracení. Ježíh je Boží Syn, má k nebeskému Otci velice blízko a zároveň je
se svými rodiči v úzkém kontaktu. Rodina je místem naheho osobního vyzrávání jak ve vztahu
k blízkým, tak ve vztahu k Bohu. Někdy je to hodně těžké, přesto je to krásné.

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

Mše svatá polsky každou neděli od 15 hod (kromě prázdnin)
Mše svatá slovensky každou neděli od 11 hod
Svátost smíření vždy 30 minut před mhí sv. nebo na požádání po předchozí domluv
Adorace každý čtvrtek po mhi svaté, první pátek od 17hod, poslední pátek v měsíci od 8
do 22hod na faře

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
Výuka náboženství - ve čtvrtek
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