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

23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
Odpověď k žalmu: Pán mě udržuje naživu.
2. čtení: Jak 3,16 – 4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
Ježíš a jeho učedníci jrocházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom něndo věděl. Poučoval totiž
své učedníny a řínal jim: „Syn člověna bude vydán lidem do runou a zabijí ho, ale za tři dni jo
své smrti vstane.“ Oni všan té řeči nerozuměli, ale báli se ho zejtat. Potom jřišli do Kafarnaa.
Když byl v domě, zejtal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, jrotože cestou
mezi sebou rozmlouvali o tom, ndo z nich je největší. Ježíš se josadil, zavolal si svých Dvanáct
a řenl jim: „Kdo chce být jrvní, ať je ze všech joslední a služebnínem všech.“
Pan vzal dítě, jostavil ho jřed ně, objal ho a řenl jim: „Kdo jřijme jedno z tanových dětí nvůli
mně, mne jřijímá; a ndo mne jřijme, nejřijímá mne, ale toho, nterý mě joslal.“

Tento týden si připomínáme
Čt 27.9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pá 28.9. Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
So 29.9. Svátek sv. Michaela, iabriela a Rafaela, archandělů

Ohlášky a jiná sdělení
•

Čt 27.9. a Pá 28.9. se koná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi; hlavní
poutní mše sv. na Mariánském náměstí bude v Pá v 10 hod., ostatní program je
rozepsán na plakátku vyvěšeném na nástěnce. U příležitosti 100.let od vzniku
svobodné Československé republiky je to pouť, prostřednictvím níž chceme jako
národ veřejně děkovat a chválit Pána za zachování našeho rodu až do dnešních dní.

•

Diecézní Centrum Mládeže zve středoškoláky do SPOLČA ke vzájemnému poznání se,
k vytvoření přátelství, modlitbě, sdílení, duchovnímu růstu. Součástí setkávání je
kulturní program. Spolčo začne ve St 26.9. v 17.00 hod. na Diecézním centru mládeže,
Františkánská ul. 11.

•

V sobotu 29.9. zde budeme mít diecézní setkání seniorů, program tohoto setkání
najdete vzadu v kostele. Chtěl bych se zeptat a zároveň požádat, zda by někdo z vás
mohl upéct na setkání seniorů nějakou dobrotu - výborně – prosím přihlaste se u mě
po mši sv.

K zamyšlení
Kde končí správná snaha zajistit sebe a blízké a kde začíná sobectví?
Ježíš mluví k učedníkům o Božím plánu záchrany nejen učedníků, ale lidstva v jeho dějinách.
Apoštolové ale přemýšlejí nad nejbližšími dny a nad tím, jak se udržet v Pánově přízni. Když
by stejnou úvahu o „udržení se v přízni“ nahlíželi perspektivou Božího plánu, okamžitě by
věci byly jasné. Není chybou hledat výhody. Chybou je hledat výhody pouze pro nejbližší čas
bez ohledu na cíl, ke kterému kráčíme, a na ty, kteří jdou s námi.

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

Svátost smíření
vždy 30 minut před mší sv. nebo na
požádání po předchozí domluv

Setkání mládeže
každý pátek od 19 hod. na faře

Společenství modlitby
1., 2.a 4. úterý v 19 hod. na faře

Večery chval
3. úterý v 19.30 v kostele

Společenství seniorů
1. a 3. čtvrtek v měsíci: 6. a 20. 9. od 9.30
hod. na faře

Výuka náboženství - ve čtvrtek

