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

27. lefna 2019 – 3. nefěle v mezifobí
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Ofpověď k žalmu: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
2. čtení: 1 Kor 12,12-30
Evangelium: Lk 1,1-4; 4,14-21
Evangelium podle sv. Lukáhe
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovrhily mezi námi,
jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem
vhechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Theofile,
uspořádaně vypíhu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.
Když se Ježíh vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji.
Učil v jejich synagogách a vhichni ho velmi chválili.
Ježíh přihel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, hel v sobotu do synagogy. Povstal, aby
předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáhe. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:
„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,
abych vyhlásil zajatým propuhtění a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A vhichni v synagoze na něho upřeně hleděli.
Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyheli.“

Tento týfen si připomínáme
Po 28.1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čt 31.1. Památka sv. Jana Boska, kněze
So 2.2. Svátek Uvefení Páně fo chrámu

Ohlášky a jiná sfělení
•
•
•
•
•
•

V Út 29. 1. společenství modlitby - od 19.00 na faře.
Ve Čt 31. 1. společenství dříve narozených - od 9.30 na faře.
Na první pátek 1. 2. bude v kostele od 17.00 Výstav spolu s litaniemi k Nejsv. Srdci
Páně. Večer pak od 19.00 se scházíme na faře nad Písmem svatým.
V So 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu bude na začátku mhe sv. žehnání svíček
a průvod. Je to zároveň první sobota v měsíci, po mhi následuje mariánská pobožnost.
Příhtí neděli je sv. Blažeje, po mhi sv. udělovat svatoblažejské požehnání.
Demontáž plzeňských jesliček a uklizení stromků proběhne v So 9.2. Čas bude
upřesněn příhtí neděli.

K zamyšlení
Radostná zpráva: „Dnes se naplnilo dávné proroctví, že Bůh zachrání svůj lid!“
Od příchodu Ježíhe stále platí toto slovo. Neznamená to, že máme podlehnout
bezstarostnému nicnedělání. Bůh nás pozval a nabídl nám cestu svého Zákona.
Nejde mu o vystrahení člověka, ale touží ho zachránit. Udělal pro to velmi mnoho.
Nyní čeká na nahi odpověď.

Pořaf bohoslužeb
900

1800

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

Mše svatá polsky
každou neděli od 1500

Mše svatá slovensky
každou neděli od 1100

Aforace
každý čtvrtek po mhi svaté

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 mhí sv. nebo na
požádání po předchozí domluv

Výuka náboženství - ve čtvrtek
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