RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
31.
02.
03.
04.

jan. 2018
feb. 2018
feb. 2018
jan. 2018

streda
piatok
sobota
nedeľa

Sv. Jána Bosca
Obetovanie Pána
Sv. Blažeja
Piata nedeľa v cezročnom období

spomienka
sviatok
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

MM za + z rodiny Varečkovej, Salusovej a Kolekovej
MM ako poďakovanie Pánu Bohu a za ZBP dobrým ľuďom
MM za ZBP pre členov ruže Ivety Pikalovej
MM za + Jána a Annu Rusinovcov a za pokoj v rodine
MM za ZBP pre matku

sobota
nedeľa

07.00
08.00
10.30

MM za ZBP pre jubilujúcich manželov (40 r.)
MM za veriacich našej farnosti
JK

Pavlova Ves: štvrtok

16.00

JK za obrátenie hriešnikov

nedeľa

09.15

MM
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík. Predplatitelia si časopis môžu vyzdvihnúť v sakristii farského
kostola.
• V pondelok o 16.00 hodine bude mať na fare pokolednícke stretnutie skupina Mirky Haladějovej.
• Úmysly svätých omší na mesiac február budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii
farského kostola.
• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.
• V piatok si k sláveniu svätej omše doneste tzv. hromničné sviece. Pri svätej omši budú
požehnané.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
• V sobotu pri svätej omši dostaneme svätoblažejské požehnanie hrdla.

• Tento týždeň je
vysluhovať takto:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
od 16.30 hodiny
od 16.30 hodiny
od 16.30 hodiny
od 16.00 hodiny
od 15.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny.
• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola. V piatok o 15.45 sa
pred Sviatosťou oltárnou pomodlíme meditatívny ruženec.
• Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 27. mája 2018.
• Dom Charistas ku sviatku Obetovania Pána Vám chce ponúknuť na predaj „hromničné“ sviečky,.
Cena za 1 ks je dobrovoľný príspevok vo výške, ktorý ste ochotní prispieť, odporúčacia cena je
1,-€. Príspevky za sviečky budú použité na opravu strechy krízového strediska Dom Charitas
Sv. Kláry, ktorá je v havarijnom stave. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a pozývame do
nášho krízového strediska na získanie spätnej väzby o využití finančných darov. Každý je
vítaný.
• Slovenská katolícka charita organizuje deň modlitieb za obete obchodovania, a to 8. 2. 2018.
Toto podujatie je podporované spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. Pán
biskup pozýva všetkých, aby sa zapojili do modlitby na stanovený úmysel.

