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

29. října 2017 - 30. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 22,20-26
Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám.
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo!
2. čtení: 1 Sol 1,5c-10
Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna.
Evangelium
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se
a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se:
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu:
„`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'
To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
(Mt 22,34-40)

Tento týden si připomínáme
1. 11. (st) Slavnost všecd svatýcd
2. 11. (čt) Vzpomínka na všecdny věrné zemřelé
4. 11. (so) Památka sv. Karla Boromejskédo, biskupa

Zdravá církev je místem, kde náš strach umírá. Probodneme je Písmem, oslavnými žalmy.
Rozpustíme je ve slunečním světle vyznání. Uhasíme je vodopádem chval
a rozhodneme se hledět na Boha, nikoli na naše hrůzy.

Odlášky a jiná sdělení
Pobožnost za zemřelé: neděle 29. října, od 14:30 na hřbitově v Doudlevcích, v 15:00
ve Štěnovicích
Slavnost všecd svatýcd: středa 1. listopadu, mše svatá od 9.00 a v 18.00
Vzpomínka na všecdny věrné zemřelé: čtvrtek 2. listopadu, mše svatá od 9.00 a v 18.00,
adorace po mši svaté
První pátek v měsíci: adorace od 17:00 (3. listopadu)
Mariánská pobožnost: sobota 4. 11. po mši svaté
Odpustky za zemřelé je možno získat za obvyklých podmínek ve dnech 1. – 8. listopadu

Pozvánka
Benefiční koncert pro františkánské vardany
Přijměte pozvání na benefiční koncert, který se bude konat na podporu dokončení opravy
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni (ul. Františkánská), a to 27. listopadu 2017
od 19.30 na témže místě.

Pořad bodoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Setkání seniorů

každou neděli od 10 hod

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

Mše svatá slovensky

Příprava na křest

každou neděli od 11 hod

každé pondělí od 19 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

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

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

Farnost svatédo Jana Nepomuckédo
mobil: 733 742 220, Klatovská 176, 321 00 Plzeň-Bory,
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz, web: www.rkfp.cz
správce farnosti: P. Bogdan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

