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

26. listopadu 2017 - Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!
Odpoveď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čtení: 1 Kor 15,20-26a.28
Kristus odevzdá království Bohu Otci, abc bcl Bůh všechno ve všem.
Evangelium: Mt 25,31-46
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Scn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí
se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděnc všechnc národc. A oddělí jednc od
druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozlc po levici. Tu
řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království,
které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl
jsem žízeň, a dali jste mi napít; bcl jsem na cestě, a ujali jste se mě, bcl jsem nahý, a oblékli
jste mě; bcl jsem nemocen a navštívili jste mě, bcl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'
Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdc jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst,
žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdc jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého,
a oblékli jsme tě? Kdc jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim
odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších
bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Prcč ode mne, vc zlořečení, do
věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho andělc. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste
mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; bcl jsem na cestě, a neujali jste se mě, bcl
jsem nahý, a neoblékli jste mě; bcl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu
na to řeknou také oni: `Pane, kdc jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím
vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Tento týden si připomínáme
nedele 26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
čtvrtek 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
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•
•
•
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•
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Adorace spojená se svátostí smíření v pátek 1. prosince od 17 hod
Mariánská pobožnost v sobotu 2. prosince
Polské mše - zmena - 3. a 10. prosince od 15 hod
V nedeli 3. prosince začíná Advent. Nezapomeňte s sebou do kostela přinést adventní
vence kvůli jejich žehnání! Sbírka v tento den bude určena na bohoslovce.
Chcete se dozvedet nebo se zapojit do pastorační služby nemocným v nemocnicích
a zdravotne-sociálních zařízeních v Plzni? Pak jste srdečne zváni na setkání ve středu
13. prosince od 18 hod na plzeňské biskupství, učebna v přízemí. Teší se na Vás
koordinátor klinické pastorační péče P. Jiří Barhoň, s. Michaela, s. Kateřina a Lucie
Vavrušková
Najde se mezi Vámi nekdo, kdo by byl ochotný pro náš kostel obstarat vánoční
stromky? Hlaste se prosím o. Bogdanovi. Předem díky.

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

3. a 10. prosince od 15 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

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

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.

