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

20. lefna 2019 – 2. nefěle v mezifobí
1. čtení: Iz 62,1-5
Ofpověď k žalmu: Vypravujte mezi všemi národy o eospodinových divech.
2. čtení: 1 Kor 12,4-11
Evangelium: Jan 2,1-11

V našem kostele se čte čtení ze sv. Pavla Poustevníka
1. čtení: 1 Král 17,2-6
Ofpověď k žalmu: Okuste a vizte jak je eospodin dobrý
2. čtení: Gal 2,19-20; 5,24-25; 6,14-17
Evangelium: Mt 11,25-30
Evangelium podle sv. Matouše
Ježíš se ujal slova a řekl:
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými,
odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se Ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce.
A nikdo nezná Syna, jenom Otce, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn
zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Tento týfen si připomínáme
Po 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučefnice
Čt 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pá 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
So 22.1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ohlášky a jiná sfělení
•
•
•

V Út 22. 1. bude společenství modlitby od 19.00 na faře.
Ve Čt 24. 1. se uskuteční v 18:00 v kostele Nanebevzetí P. Marie Ekumenická
bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
V Pá 25. 1. je na faře celodenní Výstav Nejsvětější svátosti.

•

•

Každou první neděli v měsíci budou účelové sbírky na financování spojene
s rekonstrukci fary v Thámově ulici. Výběrové řízení na firmu, která bude opravovat
faru, je stále v jednání. Proces pokračuje pomaleji, než jsme předpokládali.
Skoro dva týdny budu v ustraní v klašteře trapistů

K zamyšlení
Svatý Jan do obyčejné venkovské události svatby v Káně vtiskl klíčové poselství.
Učedníci, kteří jdou s Ježíšem, zde poprvé vidí, že Ježíš je nejen moudrý učitel, ale že jeho
moc dalekosáhle překračuje běžné schopnosti. A co více, Jan na podkladě této svatby
rozehrává obraz věčné hostiny, ke které Bůh pozval člověka zasaženého hříchem.
Obraz překrásně vykresluje podstatu evangelia: není to lidská zdatnost vypěstovat víno,
ani ovládání přírodních zákonitostí, ale pokorné svěření se do rukou Božích s vědomím
vlastní prázdnoty. Maria jako potomek Evy zde stojí zároveň jako matka všech lidí
a prosí za ně. S pokorou stojí před svým Stvořitelem a prosí: „Už nemají víno.“
Modlitba směřující k podstatě života. Nikoli k živoření a obrazu pouště,
ale k symbolu hojnosti, k Bohem připravené zahradě života.
A Bůh odpovídá!

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

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. Bogfan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

