RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
13. dec. 2017 streda
14. dec. 2017 štvrtok
17. dec. 2017 nedeľa

Sv. Lucia
Sv. Jána z Kríža
Tretia adventná nedeľa

spomienka
spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok

17.30
06.00
06.00
06.00

MM
MM
MM
MM

za + Juraja a Mareka
za + Eriku a + z rodiny Pilarčíkovej a Buntovej
za + rodičov, starých rodičov a švagrov
za ZBP pre jubilujúcich manželov a rodičov

piatok
sobota
nedeľa

MM
MM
MM
MM
JK

za + Vladimíra a rodičov
za + z rodiny Badlikovej
za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok

17.30
06.00
08.00
10.30
16.00

nedeľa

09.15

JK

za + Jozefa, Evu a tetu Annu

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• Minulú nedeľu sa konala zbierka pre charitu. Z našej farnosti sme odoslali 900 €. Za vaše
milodary úprimné Pán Boh zaplať.
• Vyšlo nové číslo časopisu Georgius. Časopis si vezmite domov a ak by ste chceli prispieť na
jeho vydávania, svoj milodar vložte do pripravenej pokladničky.
• Na stolíku s novinami si môžte vyzdvihnúť leták ACN Slovensko, organizácie, ktorá pomáha
trpiacej cirkvi po celom svete. Sú tam aj šeky, ak by ste im chceli poskytnúť svoj milodar.
• Sväté omše v utorok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu budeme sláviť ako rorátne sväté omše. Vo
štvrtok po rannej svätej omši pozývam deti na raňajky.
• V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden deň. Obsahom
kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a
spravodlivosť vo svete.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
• V sobotu pozývam chlapov na brigádu. Vo farskom kostole treba postaviť vianočný stromček.
Stretneme sa v dolnom parku o 14.00 hodine.

