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

22. října 2017 - 29. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaijáš 45, 1.4 - 6
Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
Odpoveď k žalmu: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
2. čtení: 1 Soluňanům 1, 1 - 5b
Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději.
Evangelium
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo.
Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy.
Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je.
Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“
Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci?
Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár.
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“
Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
(Matouš 22, 15 – 21)

Tento týden si připomínáme
28. října (so) svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Chyba není v tom, že plánujeme. Chyba je v tom, že ze svých plánů vypouštíme Boha.
Ježíš nekritizuje blahobyt – kritizuje naši namyšlenost. Nekritizuje to, že si klademe
osobní cíle, kritizuje to, že při nich nepočítáme s Bohem.

Ohlášky a jiná sdělení
Výročí posvěcení kostela: nedele 22. října
Celodenní adorace: pátek 27. 10. od 8:00 do 24:00, fara (rozpis v sakristii)
Pobožnost na hřbitově ve Štěnovicích: nedele 29. října od 15.00, mše sv. od 15.30
V dohledné dobe dojde k demontáži dveří s vitrážemi při vstupu do kostela.
Vitráže i samotné dveře čeká odborný zásah restaurátora.
Dnes je misijní nedele, sbírka je jako obvykle na misie.
Pamatujte, že příští víkend dochází ke zmene času.

Pozvánka
Tradiční podzimní rekolekce pro ženy v Perninku (10. - 12. listopadu 2017)
téma: List Filipským 4, 11 „ ….naučil jsem se být spokojen s tím, co mám“
podtitul: Milost - vdečnost - radost
průvodci: Mons. Krzysztof Dędek a Josef Kaše
cena 560 Kč, přihlášky mejlem: plzenske.panenky@volny.cz nebo volejte 777 025 312

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 polsky

Setkání seniorů

každou nedeli od 10 hod

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

Mše svatá slovensky

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
Borský farník ke stažení na farním webu.

