BORSKÝ FARNÍK
Římsoooatolicoá farnost Plzeň-Bory
Klatovsoá tř. 176, 301 00 Plzeň
tel.- fara: 377 459 141
e-mail: rofplzen-bory@centrum.cz
web: www.rofp.cz

16/2017

27.08.2017–10.9.2017

NEDĚLE 27.08.: 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00
- mše sv.
•
11:00
mše sv. slovensoy
•
15:00
- setkání na parkovišti, Nebílovy
•
15:30
- POUTNÍ MŠE SV. – KAPLE SV. BARBORY V LESE U NEBÍLOV
•
18:00
- mše sv.
•
PONDĚLÍ 28.08.: SV. AUGUSTIN
18:00
- mše sv.
•
ÚTERÝ 29.08.: UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
18:00
- mše sv.
•
STŘEDA 30.08.: SV. FIAKR – 8 LET FARNOSTI
09:00
- mše sv.
•
ČTVRTEK 31. 08.: SV. RAJMUND NONNATUS
18:00
- mše sv.
•
po ní
- půlhodenová adorace Nejsvětější Svátoste
•
PÁTEK 01.09.: SV. JILJÍ - 1. PÁTEK V MĚSÍCI – 10 LET FARNOSTI
17:00
- vystavení Nejsvktkjší svátosti o tiché adoraci, zpovídání
•
17:40
- pobožnost o Nejsvktkjšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00
- mše svatá k Nejsv. Srdce Páně s prosbou o požehnání dětem
•

a studentům v novém školním roce 2015/2016 - zveme
zvláštk dkti, šooláoy a studenty o aotivní účasti na mši sv.
- budou požehnány aotovoy,,nebo pouzdra, tkm, oteří si přinesou
- úolid oostela

po ní
•
pak
•
SOBOTA 02.09.:
09:00
•
po ní
•
NEDĚLE 03.09.:
09:00 •
11:00
•
15:30
•
18:00
•

SV. JUSTUS - 1. SOBOTA V MĚSÍCI
mše svatá
mariánsoá pobožnost u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. ŘEHOŘ VELIKÝ
mše sv.
mše sv.- slovensoy
mše sv. + setkání-Štěnovece
mše sv.
10. LET FARNOSTI PLZEŇ-BORY

Naše farnost byla zřízena ke dne 1. září 2007 dekretem plzeňského otce
beskupa Mons. Franteška Radkovského ze dne 24. 8. 2007 pod názvem
Plzeň-Bory. Poděkujme vzpomínkou v modletbě za ty, kdo k ní patří!

PONDĚLÍ 04.09.: SV. RŮŽENA Z VITERBA
18:00 - mše sv.
•
ÚTERÝ 05.09.: SV. TEREZIE Z KALKATY (MATKA TEREZA)
18:00 - mše sv.
•
STŘEDA 06.09.: SV. MAGNUS
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK 07.09: SV. MILICHAR GRODECKÝ
09:30 - setkání dříve narozených (fara, Klatovská 176)
•
16:00 - náboženství - pro všechny zájemce e jejech rodeče
•
18:00 - mše sv.
•
po ní
- půlhodenová adorace Nejsvětější Svátoste
PÁTEK 08.09.: NAROZENÍ PANNY MARIE
18:00 - mše sv.
•
po ní
- úolid oostela
•
19:00
setoání mládeže na faře (Klatovsoá 176)
•
SOBOTA 09.09.: SV. PETR KLAVER
09:00 - mše sv.
•
NEDĚLE 10. 09.: 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ BL. KAREL SPINOLA
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. - slovensoy
•
15:30 mše sv. - polsoy
•
18:00 - mše sv.
•
SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
se uskuteční ve čtvrtek 7.9. v 9:30 hod.na faře (Klatovská 176). Nebojte
se přejít meze nás. Struktura setkání: modletba sv. růžence, slůvko pro
duše, vzájemné sdílení a seznámení se s aktuálnostme farnoste. Těšíme
se na Vás!
NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE V NAŠÍ FARNOSTI
7. září v 16:00 hod., na faře Plzeň-Bory, Klatovská 176,
( naprote tramvajové zastávky č, 4 směr Bory ), se uskuteční setkání rodečů a všech dětí, které budou navštěvovat
v tomto školním roce náboženství. Poznají se s Otce Paulíny a se sestrou Benedektou, SCSC, která je bude učet a
dozví se vše potřebné.
MOŽNOST PŘÍPRAVY NA KŘEST DOSPĚLÝCH
Dospělé zájemce, kteří chtějí přijat svátost křtu, první svaté přijímání
a biřmování vyzýváme, aby se přihlásili do 10.9. k přípravě na křest na
e-mail adrese: rofplzen-bory@centrum.cz, nebo v sakristii po mši svaté,
s uvedením kontaktu na Vás.
Děkuje touto cestou všem za vzájemnou spolupráce, za Vaše laskavost a vlídnost, e za promenutí nedostatků pře pastorační službě ve farnoste, kterou končím, neboť jsem přeložena do Kroměříže, kde budu na Vás pamatovat.
Sestra Andrea.

