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

19. listopadu 2017 - 33. neděle v mezidobí
1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
Pracuje radostnou rukou.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
2. čtení: 1 Sol 5,1-6
Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj.
Evangelium: Mt 25,1-13
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu,
každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
(podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další.
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší
době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět
hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem
vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti
svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl:
`Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku
dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.'
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde
jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi.
Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde
jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já
bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který
má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu
bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot.
Tam bude pláč a skřípění zubů.'"

Tento týden si připomínáme
21. 11. Památka zasvěcení Panny Marie
22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. 11. Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze
26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky a jiná sdělení
úterý 21. 11.
pátek 24. 11.

Večer chval od 19:30 hod
Adorace v kapli na faře od 8:00 do 21:00 hod

Otec Bogdan i otec Robert slaví první malé výročí. Od jejich příchodu do Plzně uběhlo více jako 100
dnů. Otec Bogdan se k tomu vyjádřil: „Rádi bychom poděkovali za vstřícnost i za vlídné přijetí, kterého
se nám od Vás po celou dobu dostává. Děkujeme všem, kteří se ve farnosti aktivně angažují službou
při oltáři, zpěvem ve farní schole, úklidem a každou další pomocí. Velice nás to povzbuzuje.“

Otec Robert podstoupil tento týden operaci žlučníku. Jeho rekonvalescence zabere ještě
několik dnů, ale cítí se už dobře. Děkujeme za Vaše modlitby.

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.

