NEDĚLE

BORSKÝ FARNÍK
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13. 03. 2011 – 27. 03. 2011

NEDĚLE 13.03. - 1. NEDĚLE POSTNÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky (po mši sv. pobožnost křížové cesty)
•
17:00 - pobožnost křížové cesty (s doprovodem varhan)
•
18:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
PONDĚLÍ 14.03. - SV. MATYLDA
•
17:00 - náboženství pro 6. třídu ZŠ a starší děti (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 15.03. - SV. LONGIN
•
15:45 - náboženství pro děti (3.-5.třída po 1.sv.přij., fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
•
19:00 - biblické setkání s Mgr. Jánem Šípkou (fara Klatovská tř. 176)
__________________________________________________________________________________
STŘEDA 16.03. - SV. HERIBERT
•
09:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
ČTVRTEK 17.03. - SV. PATRIK
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 - příprava dospělých ke svátostem (fara Klatovská tř. 176)
__________________________________________________________________________________
PÁTEK 18.03. - SV. CYRIL JERUZALÉMSKÝ
•
16:00 - náboženství pro nejmenší + 1.-2. třída ZŠ (fara Klatovská tř. 176)
•
16:45 - náboženství - příprava na 1. sv. přij. (fara Klatovská tř. 176)
•
17:30 - pobožnost křížové cesty (bez doprovodu varhan)
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
__________________________________________________________________________________
SOBOTA 19.03. - SLAVNOST SV. JOSEFA
•
09:00 - mše sv. - po mši sv. pobožnost u oltáře sv. Josefa
•
14:00 - mše sv. v kapli sv. Anny, Losiná
•
15:30 - mše sv. v kostele sv. Prokopa, Štěnovice

20.03.

-

2. NEDĚLE POSTNÍ - POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
PLZEŇSKÝCH FARNOSTÍ
•
09:00 - mše sv. - celebruje P. Miroslav Verčimák
•
11:00 - mše sv. slovensky - celebruje P. Miroslav Verčimák
(po mši sv. pobožnost křížové cesty za účasti mládeže)
•
17:00 - pobožnost křížové cesty (s doprovodem varhan)
•
18:00 - mše sv. - celebrují kněží z Koinonie
__________________________________________________________________________________
PONDĚLÍ 21.03. - SV. SERAPION
•
17:00 - náboženství pro 6. třídu ZŠ a starší děti (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 22.03. - SV. EPAFRODIT
•
15:45 - náboženství pro děti (3.-5.třída po 1.sv.přij., fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
•
19:00 - biblické setkání s Mgr. Jánem Šípkou (fara Klatovská tř. 176)
__________________________________________________________________________________
STŘEDA 23.03. - SV. TURIBIUS Z MONGROVEJA
•
09:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
ČTVRTEK 24.03. - SV. KATEŘINA ŠVÉDSKÁ
•
09:30 - setkání dříve narozených k modlitbě a pohovoru (fara Klat. tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 - příprava dospělých ke svátostem (fara Klatovská tř. 176)
__________________________________________________________________________________
PÁTEK 25.03. - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - DEN MODLITEB ZA ÚCTU
K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI
•
16:30 - náboženství - příprava na 1. sv. přij. (fara Klatovská tř. 176)
•
17:30 - pobožnost křížové cesty za účastí dětí
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
•
18:45 - filmový klub ve zpovědní místnosti - budeme promítat
dokumentární film „Láska je volba“ o životě sv. Gianny Beretti Mollové,
matky a lékařky, která obětovala svůj život za život svého dítěte.
Srdečně zveme!
__________________________________________________________________________________
SOBOTA 26.03. - SV. HAŠTAL
•
09:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
NEDĚLE 27.03. - 3. NEDĚLE POSTNÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky (po mši sv. pobožnost křížové cesty a setkání)
•
17:00 - pobožnost křížové cesty (s doprovodem varhan)
•
18:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________
18. - 20.03.2011 – duchovní obnova pro mládež ve Štěnovicích.
25.03. - Kampaň Den počatého dítěte je možné podpořit nošením bílé stužky na oděvu,
zejména v týdnu, ve kterém je 25. březen. Bílá stužka je symbolem respektu práva na život od
početí. Ten, kdo si připne a bude nosit bílou stužku, dá najevo, že stojí za ochranou počatého
lidského života, zároveň je to také příležitost vysvětlit svému okolí postoj k ochraně
nenarozených dětí. Připojme se k modlitbám církve.

