RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
29.
30.
31.
01.

mar. 2018
mar. 2018
mar. 2018
apr. 2018

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

sobota
nedeľa

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

18.30
14.00
18.30
07.00
18.30

JK
MM
MM
MM
MM

sv. omša: za ZBP pre matku Evu pri 70-tke a celú rodinu
pohrebná sv. omša: + Anna Frianová
sv. omša: za ZBP pre manžela, dcéru a celú rodinu
sv. omša: za + manžela Jána Kapitána
sv. omša: za ZBP pre matku pri životnom jubileu

09.00
15.00
17.45
18.00
07.00

MM pobožnosť Kristové slová
JK obrady Veľkého piatku
MM ruženec k Božiemu milosrdenstvu
MM krížová cesta
MM ranné chvály a ruženec k Božiemu milosrdenstvu

19.30
06.30
08.00
10.30

MM sv. omša
MM požehnanie jedál
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
ruženec k Božiemu milosrdenstvu
JK sv. omša

17.00
09.15

JK sv. omša
MM sv. omša
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• Dnes je 33. medzinárodný deň mládeže.
• Úmysly svätých omší na mesiac apríl budem zapisovať v sakristii farského kostola v utorok po
svätej omši.
• Počas Veľkého týždňa a Veľkej noci plánujeme modlitbovú akciu, pri ktorej sa chceme modliť
v kostole za našu farnosť a naše rodiny. Plánujeme, aby bol kostol otvorený počas celého

týždňa pred a po Veľkej noci. Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto akcie, prihláste sa na službu
v kostole. Zapísať sa treba na papier, ktorý nájdete na nástenke v pitvorci farského kostola.
• Zelený štvrtok je dňom Pánovej večere. O 9.00 hodine sa v Spišskej Kapitule bude sláviť
svätá omša svätenia olejov. U nás sa bude sláviť svätá omša o 18.30 hodine. Po nej budeme
mať možnosť zúčastniť sa tichej adorácie.
• Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Pána Ježiša. V tento deň nás viaže prísny pôst.
Zdržiavame sa mäsa a najesť sa môžeme iba raz dosýta. O 9.00 hodine sa v kostole stretneme
pri pobožnosti. O 15.00 hodine budeme sláviť Obrady Veľkého piatku. O 17.45 sa pomodlíme vo
farskom kostole ruženec k Božiemu milosrdenstvu a o 18.00 hodine sa bude konať pobožnosť
krížovej cesty. V prípade priaznivého počasia sa budeme krížovú cestu modliť mimo kostola. Ak
by počasie nedovolilo, krížová cesta bude v kostole.
• Biela sobota je vigíliou Pánovho zmŕtvychvstania. O 7.00 hodine sa pomodlíme vo farskom
kostole ranné chvály a ruženec k Božiemu milosrdenstvu. O 19.30 začneme sláviť svätú omšu.
So sebou si doneste sviece. Po svätej omši bude obrad vzkriesenia s procesiou okolo kostola.
• Pri svätých omšiach vo štvrtok a v sobotu a pri obradoch Veľkého piatku možno za obvyklých
podmienok (sv. spoveď krátko pred tým, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať
úplné odpustky. Vo štvrtok pri verejnej adorácii recitovaním alebo spevom Ctíme túto sviatosť
slávnu, v piatok za nábožnú účasť poklony krížu. A v sobotu za obnovu krstných sľubov.
• Pri svätých omšiach v nedeľu bude veľkonočná ofera.

