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

1. října 2017 - 26. neděle v mezidobí
1. čtení: Ezechiel 18, 25-28
Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání.
Odpověď k žalmu: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
2. čtení: Filipanům 2, 1-11
Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
Evangelium
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:
„Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu:
‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ‚Mně se nechce,‘ ale potom toho litoval,
a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,‘ ale nešel. Který
z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím
vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal
správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli,
a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“
(Matouš 21, 28-32)

Tento týden si připomínáme
2. 10. (po) Památka Svatých andělů strážných
4. 10. (st) Svátek Františka z Assisi
7. 10. (so) Památka Panny Marie Růžencové

„Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.“
Sókratés

Ohlášky a jiná sdělení
Setkání seniorů: čtvrtek 5. října od 9:30, fara
Adorace přede mší svatou: pátek 6. října (první pátek v měsíci)
Mariánská pobožnost: sobota 7. října
Kurz pro mimořádné služebníky eucharistie: sobota 7. října, biskupství

Pozvánky
Poutní místa Plzeňanů
přednáška historika Mgr. Luďka Krčmáře, čtvrtek 5. října od 17 h
Muzeum církevního umění, Františkánská 13
Nemít Boha na distanc
Adventní duchovní obnova s biskupem Tomášem ve dnech 1. – 3. prosince 2017,
pastorační centrum v Perninku. Začátek v pátek od 19.00, konec v neděli ve 13.00.
Cena: 600 Kč jednotlivec, 1 100 Kč manželé. Zájemci se mohou hlásit na: slajsova@bip.cz

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá slovensky

Setkání seniorů

každou neděli od 11 h

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

Mše svatá polsky

Příprava na křest

každou neděli od 12 h

každé pondělí od 19 h, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 h, fara

Farnost svatého Jana Nepomuckého
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