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

28. lefna 2018 – 4. nefěle v mezifobí
1. čtení: Dt 18,15-20
Ofpověď k žalmu: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čtení: 1 Kor 7,32-35
Evangelium: Mk 1,21-28
Slova svatého evangelia podle Marka
V městě Kafarsau vstoupil Ježíš v sobotu do sysagogy a učil. Žasli sad jeho učesím,
protože je učil jako tes, kdo má moc, a se jako učitelé Zákosa. V jejich sysagoze byl právě
člověk posedlý sečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po sás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi sás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu příssě rozkázal: „Mlč a vyjdi z sěho!“ Nečistý
duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z sěho vyšel. Všichsi užasli a ptali se jedes
druhého: „Co je to? Nové učesí – a s takovou mocí! I sečistým duchům poroučí, a poslouchají
ho!“ A pověst o sěm se hsed rozsesla všude po celém galilejském kraji.

Tento týfen si připomínáme
31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
2. hnora Svátek Uvefení Páně fo chrámu
3. hnora Památka sv. Blažeje, biskupa a mučefníka

Ohlášky a jiná sfělení
Ve čtvrtek 1. hnora proběhne na faře jako obvykle setkání seniorz.
V pátek 2. hnora slavíme svátek Uvefení Páně fo chrámu. V tento den se žehnají svíce, tzv.
hromničky. Srdečně zveme na adoraci od 17 hodin.
V sobotu 3. hnora bude při mši svaté od 9 hodin uděleno Svatoblažejské požehnání.
Světový fen nemocných připadá rovněž na sobotu 3. hnora. V tento den můžete od 14
hodin v učebnách biskupství oslavit společnou mši svatou spojenou s ufílením svátosti
nemocných pro všechny, kteří tuto posilu potřebují.

Diecézní charita Plzeň a Centrum španělské kultury a vzdělávání pořádají 3. benefiční ples na
podporu rozvojových projektů DCHP v Jižní Americe. Ples se uskuteční v sobotu 9. hnora od
19.30 hodin v plzeňském Saloonu Roudná.
Všichni pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a pomocníci
kněží z diecéze jsou zváni na společná fuchovní a formační setkání, která proběhnout v
průběhu roku 2018 v těchto termínech:
10. března – postní rekolekce s P. Martinem Sedloněm OMI
21. dubna – vzdělávací setkání – Evangelii gaudium s P. Petrem Hruškou
10. listopadu – vzdělávací setkání s P. Vlastimilem Kadlecem OMI
Všechna setkání se uskuteční v Plzni na biskupství od 9.30 do 15.30 hodin. Přihlášky zasílejte
na e-mail: pastoracni@bip.cz.
V říjnu 2018 se ve Vatikánu uskuteční biskupská synofa na téma: „Mladí lidé, víra
a rozlišování povolání“. V rámci skončeného zasedání České biskupské konference dne 24.
ledna byl pro tuto událost zvolen zástupce, plzeňský biskup Tomáš Holub. Gratulujeme.

Pořaf bohoslužeb

Aforace

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

každý čtvrtek po mši svaté

Mše svatá polsky
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání mláfeže
každý pátek od 19 hod, fara

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

Příprava na křest
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
hterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30 hod

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. Bogfan Stępień, OSPPE
Borský farník ke stažení na farním webu.

