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

4. února 2018 – 5. neděle v mezidobí
1. čtení: Job 7,1-..6-7
Odpověď k žalmu: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39
Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl
ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli
k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho
nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým
duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na
opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu:
„Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal,
protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách
a vyháněl zlé duchy.

Tento týden si připomínáme
5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
10. února památka sv. Scholastiky, panny

Ohlášky a jiná sdělení
Přijměte srdečné pozvání na prezentaci knihy Martina Veselovského a Tomáše Holuba
„Biskup na snowboardu“, která se uskuteční v úterý 13. února 2018 v Karmelitánském
knihkupectví v Plzni (Solní 5) od 16 hodin. Setkání se zúčastní oba autoři, patronaci převezme
rektor Západočeské univerzity, doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček. Program bude ukončen
autogramiádou. Autogramiáda proběhne také v Praze 12. února od 16 hodin v Literární
kavárně knihkupectví Academia (Václavské náměstí 3.).

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají duchovní víkend
s názvem TAMMÍM pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let, tentokrát na téma „Každému je
dán dar“. Bude se konat v termínu 9. – 11. března 2018 přímo v arcibiskupském semináři. Je
to nejen příležitost k duchovnímu načerpání, ale také možnost zkusit vzít vážně cestu
rozlišování svého povolání v životě. Přihlašování na: tammim@signaly.cz.
Již čtvrtým rokem funguje při Biskupství plzeňském Křesťanská psychoterapeutická
poradna, kterou vede psychoterapeutka Marie Kutilová. Od listopadu 2017 se poradna nově
nachází v prostorách DCM v Plzni, Františkánská 11.
Od minulého roku je v prostorách DCM v Plzni nově k dispozici Psychologická poradna pro
mládež. Psycholožka Mgr. Anežka Fialková může pomoci se sebepoznáním, s psychospirituální krizí, s problémy v rodině, s orientací v životě, se zvládáním těžkých situací a
dalším. Sezení je třeba si domluvit předem. Více informací naleznete na stránce:
poradnadcm.webnode.cz.
Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu betléma.

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
každou neděli od 15 hod

Mše svatá slovensky
každou neděli od 11 hod

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod, fara

Setkání seniorů
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
úterý a čtvrtek: 1.:30 – 16:30 hod

Farnost svatého Jana Nepomuckého
mobil: 733 7.2 220, 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.

