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

15. října 2017 - 28. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš 25, 6 - 10a
Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře.
Odpoveď k žalmu: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé čas-.
2. čtení: Filipanům 4, 12 - 14.19 - 20
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Evangelium
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi,
který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti
nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem
přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!'
Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho
služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich
město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní
jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na
cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když
vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl
mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král
sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění
zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“
(Matouš 22, 1 - 14)

Tento týden si připomínáme
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského
18. 10. Svátek sv. Lukáše

Nemůžeme jít někam, kde by nebyl Bůh. Ohlédněte se přes rameno – je to Bůh,
kdo kráčí za Vámi. Podívejte se do bouře, to k vám přichází Ježíš.

Ohlášk- a jiná sdělení
Večer chval: úterý 17. 10. od 19:30, kostel
Adorace za parlamentární volb-: čtvrtek 19. 10. po mši svaté, kostel
Svetový den modliteb za misie, tzv. Misijní neděle: nedele 22. října
Výročí posvěcení našeho kostela: nedele 22. října
Celodenní adorace: pátek 27. 10. od 8:00 do 24:00, fara (rozpis v sakristii)

PozvánkVe čtvrtek 19. října od 18 hodin začne na plzeňském DCM první seminář z cyklu nazvaného
„Spadlo to tam“. Pomocí psychologie a textů Písma se účastníci hned v úvodním setkání
dotknou tématu identity.
Komunita Noe, působící na faře v Holostřevech, doplňuje již nekolik let paletu diecézní
nabídky aktivit o různé kontemplativní pobyty trávené především v tichu, organizuje dny
zameřené na poznávání sebe sama a prohlubování vztahu s Bohem. Jedno ze setkání
probehne už v listopadu.

Pořad bohoslužeb

Adorace

nedele: od 9 a 18 h
pondelí, úterý, čtvrtek, pátek: od 18 h
středa, sobota: od 9 hod

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsk-

Setkání seniorů

každou nedeli od 10 hod

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

Mše svatá slovensk-

Příprava na křest

každou nedeli od 11 hod

každé pondelí od 19 h, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 h, fara

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stepien, OSPPE

