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

17. září 2017 - 24. neděle v mezidobí
1. čtení: Sírachovec, 27,33 – 28,9
Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit.
Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.
2. čtení: Římanům, 14, 7 - 9
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
Evangelium: Matouš, 18, 21 - 35
Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.

Tento týden si připomínáme:
21. září (čt)

Svátek sv. Matouše

Pořad bohoslužeb

Večer chval

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

každé 3. úterý v měsíci od 19.30, kostel

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 h

Mše svatá polsky
každou neděli od 12 h

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

Adorace

Setkání mládeže
každý pátek od 19 h, fara

Setkání seniorů
každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 9:30, fara

Příprava na křest
každé pondělí od 19 h, fara

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

každý čtvrtek po mši svaté
Strach nikdy nenapsal symfonii nebo báseň, nikdy nevyjednal mírovou smlouvu, nikdy
nevyléčil nemoc. Něco takového dokáže odvaha. Něco takového dokáže víra.

Ohlášky a jiná sdělení
Večer chval: úterý 19. září od 19:30, kostel sv. Jana Nepomuckého
Náboženství: každý čtvrtek od 14:15 – 17 h, fara
Setkání seniorů: čtvrtek 21. září od 9:30, fara
Sbírka na charitu: neděle 24. září
Mše svatá polsky: v neděle 24. září výjimečně od 10 h
Koncertní provedení Haydnovy skladby Stvoření v podání Plzeňské filharmonie a sólistů:
neděle 24. září od 20 h, kostel sv. Jana Nepomuckého
V neděli 10. září proběhla farní rada. Předmětem jednání byl dům v Thámově ulici čp. 30,
který by do budoucna mohl sloužit jako nová fara.
Chcete dostávat Borský farník mejlem? Stačí zanechat v sakristii svoji e-mailovou adresu,
připsat svoje jméno a příště Vám ho rovnou pošleme. Nebo si o něj napište na farní e-mail.

Pozvánky
Jubileum Fatimy 2017
Ve středu 20. září od 15 h v kostele sv. Jana Nepomuckého. Hlavní celebrant a kazatel,
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

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
Kurzy jsou určeny pro každého, kde hledá svoji duchovní cestu a chce se seznámit
s křesťanstvím nebo si klade otázky o smyslu života. Více informací na www.kurzyalfa.cz

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

