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

13. lefna 2019 – Křest Páně
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
Ofpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
Evangelium podle sv. Lukáše
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.“
Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe,
Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas:
„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Tento týfen si připomínáme
Út 15.1. slavnost sv. Pavla Poustevníka
St 16.1. svátek Panny Marie, Královny Poustevníků
Čt 17.1. Památka sv. Antonína, opata
Pá 18.1. Památka Panny Marie, Matky jefnoty křesťanů

Ohlášky a jiná sfělení
•
•
•
•
•
•
•
•

Dnes končí doba vánoční, zítra začínáme liturgické mezidobí.
V Út 15. 1. je v našem kostele večer chval od 19.30 h.
Ve Čt 17. 1. je setkání seniorů od 9.30 na faře. Zveme i nové účastníky.
Pá 18. 1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Příští neděli bude sloužit mši sv. v 9 a v 11 h pan biskup František. Je to pouť ke sv.
Pavlu I. poustevníkovi.
Děkuji všem za zaangažování se do tříkrálové sbírky – dětem, vedoucím skupinek i
všem, kteří se zúčastnili.
P. Robert zpovídá ve zpovědnici vedle oltáře sv. Josefa. Ty, kteří byli zvyklí, že
zpovídáme oba vzadu, prosíme, aby nahlédli dopředu.
Také prosíme, přicházejte včas, aby bohoslužba mohla začínat v hodinu, kdy je
stanovena. Není dobré, aby většina čekala na jednoho. Přicházím do zpovědnice
v čase, kdy ještě žádná fronta nestojí. Tak i vy se snažte přijít ke svátosti smíření včas.

K zamyšlení
Liturgická doba nás každoročně vede postupně jednotlivými etapami Ježíšova života
až k okamžiku nanebevstoupení. Na narození v liturgii možná příliš rychle navazuje počátek
veřejného vystoupení. Evangelia nerozebírají dobu mezi dětstvím a Ježíšovou dospělostí.
Narození a zahájení veřejné činnosti spojuje skutečnost „počátku“. Stojíme na počátku
hlásání evangelia. Co bylo prvním impulsem? Poslání. Ježíš je nebeským Otcem vyslán
zvěstovat záchranu, ukázat, kdo Bůh je a jak člověka miluje. Ježíš nepřišel na zem za trest
ani nejedná bez Otcova vědomí. Celé dílo záchrany je společný projekt Nejsvětější Trojice.
Dnes máme vzácnou příležitost zahlédnout podstatu evangelia. Bůh Otec miluje svého Syna
a je to jejich vzájemná láska, která ukazuje, že Bůh touží být mezi lidmi, v jejich světě
protkaném obtížemi, a právě uprostřed něj člověka vykoupit.

Pořaf bohoslužeb

Aforace

neděle: od 900 a 1800
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 1800
středa, sobota: od 900

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 1500

Mše svatá slovensky
každou neděli od 1100

Biblická setkání
každý pátek od 1900 na faře

Společenství moflitby
úterý od 1900 na faře, 3. úterý v kostele

Společenství seniorů
1x za 14 dní ve čtvrtek, od 930 na faře

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

Výuka náboženství - ve čtvrtek
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