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

5. listopadu 2017 - 31. neděle v mezidobí
1. čtení: Mal 1,14b – 2,2b.8-10
Sešli jste z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon.
Odpoveď k žalmu: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
2. čtení: 1 Sol 2,7b-9.13
Nejraději bychom vám odevzdali nejen Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život.
Evangelium
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům:
„Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno,
co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká
a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani
prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat
zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na
hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají
‚mistře‘. Vy však si nedávejte říkat ‚mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.
A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si
nedávejte říkat ‚učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je
vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Mt 23,1-12

Tento týden si připomínáme
čtvrtek 9. 11. Svátek posvecení lateránské baziliky
pátek 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
sobota 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa

Soustřeďte se na dnešek. Bůh naplňuje naše potřeby každý den. Ne jednou týdně
či jednou za rok. Dá Vám, co potřebujete, když to potřebujete.

Ohlášky a jiná sdělení
Nekolik podrobností ohledne koupe budovy v Thámove ulici pro potřeby farnosti:
Půjčku na nákup nemovitosti poskytlo biskupství. V techto dnech probíhá řízení ohledne
převodu objektu do majetku farnosti, zameření budovy a příprava projektové dokumentace.
Samotná rekonstrukce započne, jakmile se podaří získat potřebná povolení. Pokud vše půjde,
jak si přejeme, hotovo by mohlo být cca za dva roky.

Pozvánka
Přijmete pozvání na další setkání v rámci podzimního přednáškového cyklu Karmelitánského
knihkupectví v Plzni, které probehne 7. listopadu od 19 hodin v budove biskupství. Hostem
bude karmelitán P. Vojtěch Kodet, který promluví na téma Mariino srdce.

Pořad bohoslužeb

Adorace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky

Setkání seniorů

každou nedeli od 10 hod

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

Mše svatá slovensky

Příprava na křest

každou nedeli od 11 hod

každé pondelí od 19 hod, fara

Svátost smíření

Farní kancelář

30 minut před mší sv. nebo na požádání

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

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, 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 Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

