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

8. října 2017 - 27. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš 5, 1 - 7
Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.
Odpověď k žalmu: Dům Izraele je vinicí Páně.
2. čtení: Filipanům 4, 6 - 9
Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
Evangelium
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:
„Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní
jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo
vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky
popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné
služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim
poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna,
řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho,
vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“
Odpověděli mu:
„Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas
odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli,
stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám
říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
(Matouš 21, 33 – 43)

Musíme přestat mluvit o tom, co všechno není možné udělat, vzdát se toho,
abychom bědovali sami nad sebou, a místo toho začít přemýšlet, co všechno možné je
a proč bychom to či ono mohli udělat.
Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kdo se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.

Ohlášky a jiná sdělení
Farní rada odsouhlasila nákup domu v Thámově ulici čp. 30, který bude do budoucna sloužit
jako nová fara. Podpis kupní smlouvy je předjednán na úterý 10. října. Pokud má někdo z Vás
k tomuto rozhodnutí jakýkoliv dotaz, připomínku nebo výhrady, prosíme, abyste je přednesli
včas.

Nové telefonní číslo na faru je +420 733 742 220.

Pozvánka
V úterý 10. října se od 19 hodin uskuteční přednáška P. Štěpána Smolena v učebnách
biskupství na téma Do boje s růžencem. Přednáška je vhodná také pro mládež a dospívající.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky

Setkání seniorů

každou neděli od 10 hod

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

Mše svatá slovensky

Příprava na křest

každou neděli od 11 hod

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
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