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

03/2017

29. 01. 2017 – 12. 02. 2017

NEDĚLE 29. 01.: 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. SULPICIUS
09:00
- mše sv.
•
11:00
- mše sv. - slovensky
•
18:00
- mše sv.
•
PONDĚLÍ 30.01.: SV. MARTINA
18:00
- mše sv.
•
ÚTERÝ 31.01.: SV. JAN BOSCO
18:00
- mše sv.
•
STŘEDA 01.02.: SV. PIONIUS
09:00
- mše sv.
•
ČTVRTEK 02.02.: UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – 1. ČTVRTEK
14:15 - 17:00 Náboženství všem odpadá – pololetní prázdniny
•
18:00
- mše sv. + svěcení svící (přineste si s sebou)
•
po
mši
sv.
pobožnost za nová kněžská povolání
•
PÁTEK 03.02.:
SV. BLAŽEJ, SV. ANSGAR – 1. PÁTEK V MĚSÍCI
17:00
- výstav Nejsvětější Svátosti
přede mší - Litanie k Božskému Srdci Páně
•
18:00
- mše sv.
•
po ní
- svatoblažejské požehnání
pak
- úklid kostela
•
19:00
- setkání mládeže na faře (Klatovská 176)
•
SOBOTA 04.02.: SV. ONDŘEJ CORSINI
09:00
- mše svatá
•
Po ní
- mariánská pobožnost na 1. sobotu v měsíci
NEDĚLE 05.02.: 5.NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. AGÁTA
09:00
- mše sv.
11:00
- mše sv. - slovensky
15:00
- mše sv. – Štěnovice + setkání
18:00
- mše sv.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Mt 5,1-12a
„Blahoslavenství“ Pane Ježíši, ty neslibuješ úspěch a bohatství, ale říkáš, že blahoslavení, tj. šťastní, jsou chudí, plačící, hladovějící, žízniví, pronásledovaní … Pomoz
mi, abych nespoléhal na svou sílu, ale každý den počítal
s tvou pomocí. Pak i já budu blahoslavený. Amen.

PONDĚLÍ 06.02.: SV. PAVEL MIKI A DRUHOVÉ
18:00 - mše sv.
•
ÚTERÝ 07.02.: SV. RICHARD
18:00 - mše sv.
•
STŘEDA 08.02.: JERONÝM EMILIANI, CT. MLADA, SV. JOSEFÍNA BAKHITA
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK 09.02: SV. APOLLONIE
09:30 setkání dříve narozených na faře (Klatovská 176)
•
14:15 náboženství - skupina M na faře (Klatovská 176)
•
15:00 náboženství - skupina V na faře (Klatovská 176)
•
16:00
náboženství - skupina S na faře (Klatovská 176)
•
18:00
mše sv.
•
19:00
příprava
dospělých ke svátosti – křtu a biřmování
•
PÁTEK 10.02.: SV. SCHOLASTIKA
18:00 - mše sv.
•
po ní
- úklid kostela
•
19:00 - setkání mládeže na faře (Klatovská 176)
•
SOBOTA 11.02.: PANNA MARIA LURDSKÁ
09:00 - mše sv. s udílení svátosti pomazání nemocných
•
NEDĚLE 12. 02.: 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. BENEDIKT ANIÁNSKÝ
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. - slovensky
•
18:00 - mše sv.
•

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Mt 5, 13-16
Máme být solí a světlem- Pane Ježíši, máme být solí země
a světlem světa. Sůl dodává chuť a světlo svítí ve tmě.
Pomoz nám, abychom byli skromní a nenápadní jako sůl
a aby naše myšlenky, slova i skutky byly plné tvého
světla. Amen.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Mt 5, 17-37
Ježíš volá k plnění přikázání:- Pane Ježíši, voláš nás
k důslednému plnění tvých přikázání a slibuješ, že kdo
se bude jimi řídit, ten bude v nebeském království veliký.
Dej nám vědomí, že tato přikázání nás chrání a vedou
k naplnění našeho poslání. Amen.
11. únor: SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Toužím povzbudit všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, rodinné příslušníky i dobrovolníky k tomu, aby
v Panně Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží
něhu ke každé lidské bytosti a vzor odevzdanosti do Boží
vůle; a aby ve víře, živené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu milovat Boha a bratry i při prožívání nemoci.
Papež František

