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

12. listopadu 2017 - 32. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 6,12-16
Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.
Odpověď k žalmu: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
2. čtení: 1 Sol 4,13-18
S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
Evangelium
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel,
začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu
naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé:
`Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme,
nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však
odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později
přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen,
pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
Mt 25,1-13

Tento týden si připomínáme
pondělí 13. listopadu: Památka sv. Anežky České, panny
pátek 17. listopadu: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Nezvládnutý strach vede k hříchu. Hřích vede člověka k tomu, aby se skrýval. A protože jsme
všichni zhřešili, všichni se skrýváme – nikoli do křoví, ale do osmdesátihodinového pracovního
týdne, do záchvatů vzteku. Vyhýbáme se kontaktu s Bohem.

Ohlášky a jiná sdělení
V neděli 19. listopadu slavíme Den bible. Sbírka tedy půjde na podporu biblického díla.
Tento den (19. 11.) si také připomínáme Světový den chudých, který vyhlásil papež František
v závěru Svatého roku milosrdenství.
V naší farnosti je potřeba zřídit Ekonomickou radu. Jedná se o poradní a zároveň pomocný
orgán faráře. Její členové se podílí na hospodaření s majetkem farnosti v duchu dobrého
hospodáře. Pokud znáte člověka, který by - podle Vás - měl být členem této rady, sdělte
prosím jeho jméno otci Bogdanovi do konce týdne, a to buď osobně, mailem, telefonicky
nebo jinou formou.
Od Nového roku 2018 dojde ke změně stanov pastorační rady farnosti. Tyto změny nejsou
zatím schváleny. Už teď ale můžete začít přemýšlet o vhodných kandidátech do této rady.

Pořad bohoslužeb

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 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

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 Stepien, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

