
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

08. apr. 2018 nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 08.00 JK sv. omša: za ZBP pre rodinu a dar dieťaťa pre rodinu
utorok 15.00 MM pohrebná sv. omša: za + Annu Blahunkovú

18.30 MM sv. omša: za + Boženu Ogáryovú a Sňaženu Rakovú
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov 2. ruže p. Gajanovej
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + matku Elenu a manžela Ľudovíta
piatok 18.30 MM sv. omša: za + Františka a Martu Ruskovcov 

                                     a starých rodičov Spilovcov a Ruskovcov
sobota 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Izidora a Annu, Juraja a Helenu
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 MM sv. omša
14.00 MM pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Pavlova Ves: pondelok 09.15 MM sv. omša
štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + manžela a rodičov
nedeľa 09.15 JK sv. omša

Trstené: pondelok 10.30 MM sv. omša

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri slávení 
veľkonočných sviatkov.

• Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby “Anjel Pána” budeme modliť “Raduj sa 
nebies kráľovná.”

• Pripomínam, že aj tento týždeň bude otvorený farský kostol kvôli modlitbám a adoráciam za 
našu farnosť a rodiny. Služba adorujúcich platí aj pre tento týždeň.

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy z domova a misií a časopisu Rebrík. Predplatitelia si ich môžu 
vyzdvihnúť v sakristii farského kostola.
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• Vyšlo ďalšie číslo časopisu Georgius. Časopis si vezmite domov. Ak by ste chceli prispieť na 
výrobné náklady, svoj milodar môžte vložiť do pripravenej pokladničky.

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

• Každý, kto si na budúcu nedeľu uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky 
na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého 
otca), pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie 
milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba 
alebo pre duše v očistci.


