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

10. září 2017 - 23. neděle v mezidobí
1. čtení: Ezechiel, kap. 33, verš 7 - 9
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Odpověď k žalmu: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 8 - 10
Naplněním zákona je láska.
Evangelium: Matouš, kap. 18, verš 15 - 20
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.

Tento týden si připomínáme:
13. září (st)
14. září (čt)
15. září (pá)
16. září (so)

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice

Pořad bohoslužeb

Večer chval

neděle od 9 a 18 h
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 18 h
středa a sobota od 9 h

3. úterý v měsíci od 19.30 v kostele

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 h

Mše svatá polsky
2. a 4. neděli v měsíci

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

Adorace
každý čtvrtek po mši svaté

Setkání mládeže
každý pátek od 19 h na faře

Setkání seniorů
1. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30 na faře

Příprava na křest
každé pondělí od 19 h na faře

Farní kancelář
pondělí a pátek: 10 – 12 h
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30

Oznamy
Mše svatá polsky: neděle 10. září od 15 h a 24. září od 10 h
Příprava na křest: první setkání proběhne v pondělí 11. září od 19 h na faře
Večer chval: v úterý 19. září od 19.30 v kostele sv. Jana Nepomuckého
Setkání seniorů: čtvrtek 21. září od 9:30 na faře
Sbírka na charitu: neděle 24. září

Pozvánky
Síla přímluvné modlitby
Přednáška Kateřiny Lachmanové ve středu 13. září od 19 h na biskupství.

Diecézní pouť do kláštera Teplá
Největší diecézní setkání, sobota 16. září 2017. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.

Jubileum Fatimy v plzeňské diecézi
Ve středu 20. září od 15 h v kostele sv. Jana Nepomuckého. Hlavní celebrant a kazatel
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Koncert v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti
Závěrečný koncert 25. ročníku festivalu představí provedení Haydnovy skladby Stvoření
v neděli 24. září od 20 h v kostele sv. Jana Nepomuckého. Účinkuje Plzeňská filharmonie,
Yukiko Kinjo, Jan Šťáva, Tomáš Kořínek a Kühnův smíšený sbor.

Světový den seniorů
V sobotu 30. září od 9:30 v katedrále sv. Bartoloměje za účasti emeritního biskupa,
Mons. Františka Radkovského.

Kurz pro mimořádné služebníky eucharistie
V sobotu 7. října na biskupství. Na tento kurz budou navazovat kurzy pro lektory a akolyty.
Zájemci o tyto služby prosím kontaktujte otce Bogdana nejpozději do 22. září.

Kurzy Alfa
Od 2. října do 11. prosince, vždy v pondělí od 19 h v „Domečku“ u františkánů.

Farnost svatého Jana Nepomuckého
Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory
pevná linka: 377 459 141, e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stepien, OSPPE

