BORSKÝ FARNÍK

PONDĚLÍ 15. 06. – SV. VÍT
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
ÚTERÝ 16. 06. – SV. BENON - ZBYNĚK
•
18:00 - mše sv.
STŘEDA 17. 06. – SV. AVITUS
•
09:00 - mše sv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Klatovská tř. 176, 301 00 Plzeň
tel.- fara: 377459141
web: www.rkfp.cz
e-mail: info@rkfp.cz

12/2015

07. 06. 2015 – 21. 06. 2015

NEDĚLE 07. 06. – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SV. ROBERT
•
•
•
•

09:00 - mše
11:00 - mše
15:30 - mše
18:00 - mše

sv. přenášena Rádiem Proglas – celebruje P. Jiří Barhoň
sv. slovensky
sv. Štěnovice + setkání
sv.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČTVRTEK 18. 06. – SV. ŘEHOŘ BARBARIGO
•
18:00 - mše sv.
PÁTEK 19. 06. – SV. JAN NEPOMUK NEUMANN/ SV. ROMUALD
•
08:00 – 24:00 – Adorace v kapli sv. Vincenta z Pauly
•
18:00 - mše sv. po mši sv. - úklid kostela
•
19:00 – společenství mladých na faře (Klatovská tř. 176)
SOBOTA 20. 06. – SV. METODĚJ OLYMPSKÝ/SV. SILVERIUS
•
00:00 – 08:00 - Adorace v kapli sv. Vincenta z Pauly
•
09:00 - mše sv.
•
15:30 - mše sv. Štěnovice
NEDĚLE 21. 06. – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SV. ALOIS
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONDĚLÍ 08. 06. – SV. MEDARD
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚTERÝ 09. 06. – SV. EFRÉM SYRSKÝ
•
15:00 – závěrečné náboženství školní rok 2014/15 s předáním hodnocení
•
18:00 - mše sv.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDA 10. 06. – SV. BOHUMIL
•
09:00 - mše sv.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČTVRTEK 11. 06. – SV. BARNABÁŠ - památka
•
•
•

09:30 - setkání dříve narozených k modlitbě a pohovoru (fara Klat. tř. 176)
16:00 - závěrečné náboženství školní rok 2014/15 s předáním hodnocení
18:00 - mše sv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÁTEK
•
•
•
•

12. 06. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍO SRDCE JEŽÍŠOVA
17:00 – soukromá adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní
přede mší sv.: modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18:00 - mše sv.
19:00 – společenství mladých na faře (Klatovská tř. 176)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 13. 06. – NEPOKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE - SV. ANTONÍNA
•
09:00 - mše sv.
•
po mši sv. – mariánská pobožnost
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE 14. 06.
•
09:00 •
11:00 •
18:00 -

– 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SV. ANASTÁZ
mše sv.
mše sv. – slovensky
mše sv.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.
9.
10.
11.
12.

DVANÁCT ZASLÍBENÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.
2. Vnesu pokoj do jejich rodin.
3. Potěším je v jejich trápení.
4. Budu jim v životě bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti.
5. Vyleji hojnost požehnání na všechno jejich konání.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti a moře milosrdenství.
7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti
Požehnám domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka
Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou vymazána.
Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě po
devět měsíců, slibuji milost pokání při umirání: nezemřou v nemilosti ani bez
svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.
ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mi
útočištěm a cestou, která mě vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych
ve spojení s Tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen

