RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
18. mar. 2018 nedeľa

Piata pôstna nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok
utorok

17.30
17.30

MM za + brata Dušana
MM za + rodičov Kusých

streda
štvrtok
piatok

17.30
17.30
17.00
17.30
07.00

MM za ZBP pre členov 1. ruže p. Gajanovej
MM za + Vilmoša a z rodiny Spilej a Badániovej
krížová cesta
MM za + syna Dušana
MM za + rodičov Jozefa a Gizelu, manžela, a brata

08.00
10.30
14.00
16.00
09.15

JK
MM za veriacich našej farnosti
krížová cesta
JK za + syna a z rodiny Gejdošovej
MM

sobota
nedeľa

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.
• V apríli sa bude konať v Liptov Aréne kresťanská konferencia. Túto konferenciu zabezpečuje
približne 200 dobrovoľníkov. Sú to mladí ľudia a mladé rodinky, ktorí pomáhajú pri organizovaní.
Organizátori podujatia hľadajú rodiny z okolia Liptovského Mikuláša, ktoré by boli ochotné
ubytovať 150 dobrovoľníkov na dve noci v termíne od 19. apríla - 21. apríla 2018. Prichádzať
budú v štvrtok pravdepodobne po 21:00 hodine. V piatok budú odchádzať hneď ráno
o 8:00 hodine. Celý deň budú chystať v Liptov Aréne večerný program. Večer je hlavný
program konferencie. Takže v piatok prídu po skončení programu, až neskoro v noci. Prídu len
prespať. V sobotu ráno odchádzajú úplne. Ak by ste im chceli pomôcť, zapíšte sa na zoznam
predsieni kostola. Na papier uvediete svoj kontakt, a počet ľudí, ktorých môžete ubytovať na
dve noci. Prípadne či ste otvorení možnosti ubytovať aj mladú rodinku s jedným alebo dvoma
deťmi. Pán Boh zaplať za každú pomoc.
• Oznam z biskupského úradu:
V nedeľu 18. marca 2018 vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy (aj v rehoľných kostoloch) a
pri všetkých svätých omšiach sa uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom a vojnovým utečencom.

