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

24. září 2017 - 25. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, 55, 6 - 9
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
2. čtení: Filipanům 1, 20c - 24.27a
Pro mě život je Kristus.
Evangelium: Matouš, 20, 1 - 16a
Závidíš, že jsem dobrý?

Tento týden si připomínáme:
27. září (st)
28. září (čt)
29. září (pá)
30. září (so)

Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pořad bohoslužeb

Večer chval

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

každé 3. úterý v měsíci od 19.30, kostel

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

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 19:00, fara

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

Příprava na křest
každé pondělí od 19:00, fara

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

každý čtvrtek po mši svaté

Nemůžeme si zvolit, zda bouře v životě přijde či nepřijde.
Můžeme se ale rozhodnout, kam se za bouře budeme dívat.

Ohlášky a jiná sdělení
Koncert Plzeňské filharmonie v kostele sv. Jana Nepomuckého: neděle 24. září od 20 h
Adorace ve farní kapli: pátek 29. září od 8 – 24 h, zájemci se prosím zapište na seznam
Světový den seniorů: sobota 30. září od 9:30 v katedrále
Program: přednáška, moderovaná debata, Anděl Páně, modlitba růžence, svědectví, mše
svatá od 14 h. Přítomen bude biskup Tomáš Holub i František Radkovský.
Aktuální čísla Borského farníku jsou opět ke stažení na farním webu. Pokud ho chcete
dostávat automaticky, pak nám v sakristii zanechte Vaši mejlovou adresu nebo si o něj
napište na: rkfplzen-bory@centrum.cz.

Pozvánky
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

