BORSKÝ FARNÍK
Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Klatovská tř. 176, 301 00 Plzeň
tel.- fara: 377459141
e-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz
web: www.rkfp.cz

07/2016

27. 03. 2016 – 10. 04. 2016

27. 03.: NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ – VELIKONOCE/ SV. RUPERT

POZOR! ZMĚNA ČASU NA LETNÍ ČAS! Posuneme si hodiny o jednu hodinu dopředu!
•
08:30 – žehnání pokrmů
•
09:00 – slavnostní mše sv.
•
11:00 - slavnostní mše sv. slovensky
•
15:30 - slavnostní mše sv. + žehnání pokrmů a setkání ve Štěnovicích
•
18:00 - mše sv.
28. 03.: PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - BL. RENÁTA
•
09:00 - slavnostní mše sv.s O. biskupem Františkem
•
11:00 - slavnostní mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
29. 03.: ÚTERÝ VELIKONOČNÍ - SV. LUDOLF (SLAVOMIL)
•
18:00 - mše sv.
•
po ní – úklid
•
19:00 – setkání mladých (fara Klatovská 176)
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PONDĚLÍ, 04.04: - ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - slavnost
•
09:00 - mše sv.
•
18:00 - mše sv.
ÚTERÝ, 05.04. - SV. VINCENC FERERSKÝ
•
18:00 - mše sv.
•
po ní - úklid kostela
•
19:00 – setkání mladých (fara Klatovská 176)
STŘEDA, 06.04 – BL. NOTGER
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK, 07. 04. - SV. JAN KŘTITEL LA SALLE
•
14:15 - náboženství menších dětí předškolní, 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
PÁTEK, 08. 04.: - SV. DIONÝSIUS
•
18:00 - mše sv.
•
po ní - úklid kostela
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SOBOTA, 09. 04.: - SV. LIBOR
•
09:00 – mše sv.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE, 10.04.: - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
•
09:00 – slavnostní mše sv.
•
11:00 - slavnostní mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
POZDRAV JMENOVANÉHO BISKUPA PLZEŇSKÉHO
MONS. TOMÁŠE HOLUBA, VĚŘÍCÍM PLZEŇSKÉ DIECÉZE
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30.03.: STŘEDA VELIKONOČNÍ - SV: JAN KLIMAK
•
09:00 - mše sv.
31.03.: ČTVRTEK VELIKONOČNÍ - SV. BALBÍNA
•
09:30 - setkání dříve narozených (fara Klatovská 176)
•
14:15 - náboženství menších dětí předškolní, 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
01.04.: PÁTEK VELIKONOČNÍ – SV. MARIE EGYPTSKÁ/SV. HUGO
•
17:00 – adorace Nejsvětější svátosti
•
17:45 – modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00 - mše sv.
02.04.: SOBOTA VELIKONOČNÍ – SV. FRANTIŠEK Z PAULY
•
09:00 - mše sv.
•
Po ní - mariánská pobožnost na první sobotu u oltáře Panny Marie
03. 04.: 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
15:30 – mše sv. +setkání - Štěnovice
•
18:00 - mše sv.
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Milé sestry, milí bratři v naší plzeňské diecézi, chci
vám Všem moc poděkovat za modlitby za mne a otevřenost Vašeho srdce pro novou etapu života naší
diecéze.
Těším se na ni. Těším se na naše společné hledání cesty a putování
do Božího království. A zároveň Vás nyní také prosím, abyste se mnou
měli trpělivost, protože mi to ještě bude nějakou dobu trvat, než poznám celou pestrost diecézního života a než hlouběji pochopím různé
souvislosti. Spoléhám v tom také na Vás všechny. Vřelost a otevřenost, s jakou mne přijal biskup František a jeho nejbližší spolupracovníci mi ale dává velkou naději, že ani Vaše pomoc mi chybět nebude.
Chtěl bych Vás také pozvat na mé biskupské svěcení na 30. dubna do
Plzně. Katedrála svatého Bartoloměje nám asi určitě stačit nebude,
ale věřím, že se podaří vše zorganizovat tak, aby pro každého, kdo
přijede, byla tato chvíle setkáním s živou a radostnou Církví.
Přeji vám a vyprošuji pravou velikonoční radost a prosím i nadále
o Vaše modlitby. Jsou pro mne důležité. Děkuji moc.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P. Tomáš Holub

