
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

04. mar. 2018 nedeľa Tretia pôstna nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za ZBP pre Janku (40 r. života) a Ladislava, a ich rodinu
utorok 17.30 MM za ZBP pre členov ruže Eleonóry Lisej
streda 17.30 MM za ZBP pre Annu a jej rodinu
štvrtok 17.30 MM za + Jozefa 
piatok 17.00 krížová cesta

17.30 MM za + Lýdiu Jambrichovú (pohrebná)
sobota 07.00 MM za + Žofia a Jozef
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
14.00 krížová cesta

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + Margitu a Štefana
nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.

• Dnes o 15.00 hodine vás srdečne pozývame do kultúrneho domu na premietanie filmu 
Muzikantský cech v Bobrovci.

• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík a Hlasy. Predplatitelia si časopis môžu vyzdvihnúť v sakristii 
farského kostola.

• Minulú nedeľu sa konala jarná zbierka na charitu. Z farnosti sme odoslali 600 €. Za vaše 
milodary úprimné Pán Boh zaplať. 

• Úmysly svätých omší na mesiac marec budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 
farského kostola.

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 16.30 hodiny
utorok od 16.30 hodiny
streda od 16.30 hodiny
štvrtok od 16.00 hodiny
piatok od 15.00 hodiny

mailto:bobrovec@kapitula.sk


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.

• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.

• 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.

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.

• Aj tento rok je možné poukázať z už odvedenej dane 2% na neziskové organizácie. Na stolíku 
s novinami sú tlačivá pre katolícke organizácie.

• 9. marca 2018 sa po skončení svätej omše vo farskom kostole uskutoční komorný koncert 
Luciana Bezáka. Koncert bude sprevádzaný zamysleniami Carla Carretta. Vstupné na tento 
koncert je dobrovoľné. Po skončení koncertu bude možnosť zakúpenia CD. Srdečne pozývame.


