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Klatovská tř. 176, 301 00 Plzeň
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02/2014

19. 01. 2014 – 02. 02. 2014

NEDĚLE 19.01. - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
VIZITAČNÍ NÁVŠTĚVA O. BISKUPA FRANTIŠKA VE FARNOSTI PLZEŇ-BORY
Po každé mši sv. bude setkání s otcem biskupem v modrém sále.
•
•
•

09:00 - mše sv.
11:00 - mše sv. slovensky
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
PONDĚLÍ 20.01. – SV. FABIÁNA A SV. ŠEBSTIÁNA
•
18:00 - mše sv.
•
po ní - úklid kostela
____________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 21.01. – SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
STŘEDA 22.01. – SV. VINCENCE
• 09:00- mše sv
• 15:30- náboženství mladších dětí předškol. – 3. tř. (fara Klatovská tř. 176)
• 15:30- náboženství mladších dětí 4-6. tř. (fara Klatovská tř. 176)
• 16:20 - náboženství starších dětí 6- 9. tř. (fara Klatovská tř. 176)
_____________________________________________________________________________
ČTVRTEK 23.01. - SV. ILDEFONSE
•
16:15- náboženství dětí, připravujících se k přijetí svátostí (fara Klat.tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
___________________________________________________________________________________
PÁTEK 24.01. – SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
•
18:00 - mše sv.
•
(po mši sv. úklid kostela)
•
19:00 - setkání mládeže (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
SOBOTA 25.01. - SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
•
09:00 - mše sv.
___________________________________________________________________________________

NEDĚLE 26.01. - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
PONDĚLÍ 27.01. - SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. úklid kostela
____________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 28.01. - SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
STŘEDA 29.01. – SV. SULPICIA
•
09:00 - mše sv.
•
16:00 – setkání O. biskupa s dětmi, chodícími do náboženství
a s jejich rodiči (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
ČTVRTEK 30.01. - SV. MARTINY
• 18:00 - mše sv.
•
19:00 - setkání O. biskupa s katechumeny (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
PÁTEK 31.01. - SV. JANA BOSKA
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. úklid kostela
•
19:00 - setkání O. biskupa se společenstvím mladých (fara Klat. tř 176.)
____________________________________________________________________________________
SOBOTA 01.02. - SV. REGINALDA- 1. SOBOTA V MĚSÍCI
•
09:00 - mše sv. (po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu
v měsíci u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci)
____________________________________________________________________________________
NEDĚLE 02.02. - UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Při mši sv. budou požehnány svíčky - hromničky.
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
15:30 - mše sv. v kostele sv. Prokopa, Štěnovice (+ společné setkání)
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________

SVĚTLO VÍRY – tímto výrazem označuje tradice církve velký dar, jejž přinesl Ježíš, který
se v Janově evangeliu takto představuje: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný,
kdo uvěří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan 12,46). Také svatý Pavel se vyjadřuje
obdobně: „Bůh, který řekl: Áť ze tmy zazáří světlo!´, zazářil v našem srdci“ (2 Kor 4,6). (Ze
začátku encykliky papeže Benedikta XVI. a papeže Františka: Lumen Fidei)

