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

6. ledna 2019 – Zjevení Páně
1. čtení: Iz 60,1-6
Odpověď k žalmu: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
Evangelium podle sv. Matouše
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci
od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na
východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním
celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má
Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty, Betléme
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se
ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte.
Až ho najdete, oznamte mi to, abych se předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který
bude panovat mému izraelskému lidu.’“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce mu i já přišel
poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě,
šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se
nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem
a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu
dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Tento týden si připomínáme
Příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně

Ohlášky a jiná sdělení
•
•
•

Dnes odpoledne v 16h provede Schola u Rede v našem kostele koncert na podporu
tříkrálové sbírky. Schole i vám, kteří podpoříte tuto sbírku, ze srdce děkujeme.
Na plakátku ve vývěsce se můžete dočíst, že tento týden začíná tzv. Alianční týden,
což je týden společných modliteb napříč různými církvemi.
V sobotu 12. 1. začneme novenu před slavnosti sv. Pavla poustevníka, patrona Řádu
Paulínů. V loni jsme zpívali pouze jeden hymnus, tento rok přidáme už i druhý.
Novénu zakončíme v Ne 20. 1. spolu s biskupem Františkem.

•

•

Na začátku roku chci poděkovat všem zapojeným do života naší farnosti, P. Robertovi,
sestrám Benediktě a Michaele, kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, Schole
s jejím vedoucím, všem uklízejícím a zdobícím kostel, přispívajícím finančně nebo
jiným způsobem. Chci poděkovat vám všem za váš křesťanský život a váš vklad
v budování Božího království mezi námi, za váš zájem o dění ve farnosti.
Nejdůležitější událostí tohoto roku budou lidové misie, a z těch hmotných to bude
oprava fary na Thámově ul.

K zamyšlení
Vánoce soustředí pozornost na událost narození Ježíše, Božího Syna.
Jde o to, že Ježíš otevře cestu záchrany všem lidem! Skrze něj budou moci zcela všichni,
i pohané, předstoupit před Boha. Dnes oslavujeme tento velkolepý dar. Putování mudrců je
více než symbolický obraz toho, jak Bůh vede každého, aby ho přivedl k poznání záchrany.
Otázkou příběhu evangelia zůstává naše vlastní ochota nechat se Bohem vést.
Izraelité měli všechny potřebné znalosti, aby Mesiáše poznali.
Dokonce i král Herodes, který sám nebyl Žid… A přeci Mesiáše nepoznali.
Pohanští mágové neměli takřka nic, a přesto přichází.
Někdy nás zaráží, proč Bůh nejedná nějak jasněji, aby „museli“ poznat úplně všichni.
Zjevně Bůh volí mnohem křehčí a svobodnější cesty. Oslovení a pozvaní jsme i my.
Odpovíme?

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.

