RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
11. okt. 2018 štvrtok
13. okt. 2018 sobota
14. okt. 2018 nedeľa

Sv. Jána XXIII.
Panny Márie v sobotu
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

ľub. spomienka
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok

18.30
18.30
07.00
18.30

MM
MM
MM
MM

piatok
nedeľa

18.30
08.00
10.30

MM sv. omša: za ZBP pre otca a syna
MM sv. omša:
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok

16.00

JK

sv. omša: za + Annu

nedeľa

09.15

JK

sv. omša:

sobota

17.00

MM sv. omša: za + rodičov Františka a Helenu,
Karola a Štefániu a brata Karola

Trstené:

sv. omša:
sv. omša:
sv. omša:
sv. omša:

za + Žofiu Macíkovú (výročná)
za ZBP pre Evu
za + Jozefa
za ZBP pre matku pri životnom jubileu

FARSKÉ OZNAMY
• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich
chrámov.
• Mladých našej farnosti pozývame na Púť radosti s blahoslavenou Ankou Kolesárovou, ktorá sa
uskutoční počas 19. 10. 2018 - 21.10. 2018 v Pavlovciach nad Uhom. Prihlásiť sa treba na
webovej stránke www.domcek.org alebo v sakristii farského kostola a na fare do 11. 10. 2018
(spoločná registrácia).
• Opäť je možné predplatiť si časopis Hlasy z domova a misií. Cena predplatného je 12 €.
• Októbrové pobožnosti svätého ruženca budú mať začiatok pol hodiny pred svätou omšou
(vrátane nedele).
• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.

• 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.
Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu
webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie
k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Aj
naša farnosť sa pripojí k tejto aktivite.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Lukáš Trizna, syn Vladimíra a Leny rod. Griešovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Michaela Škovránová, dcéra Jozefa a Ľubomíry rod. Pikalovej, narodená v Liptovskom
Mikuláši, bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.

