
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

14. feb. 2018 streda Popolcová streda
18. jan. 2018 nedeľa Prvá pôstna nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za ZBP pre Martinka a Andrejka ich rodiny
utorok 17.30 MM za ZBP pre jubilujúcich manželov a ich rodinu
streda 17.30 MM za ZBP pre manžela, otca a starého otca a jeho rodinu
štvrtok 17.30 MM za + Jozefa a Jána 
piatok 17.00 krížová cesta

17.30 MM prosba o pomoc Ducha Svätého pre rodinu
sobota 07.00 MM za ZBP pre Máriu a jej rodinu
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti
14.00 krížová cesta

Pavlova Ves: streda 16.00 JK za + Annu
nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Na popolcovú stredu je vyhlásený prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa 
mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia. Zaväzuje každého pokrsteného 
katolíka od 18-60 roku života. Od 14-18 roku života sa veriaci zdržujú iba mäsitého pokrmu. 
Môžeme sa najesť raz dosýta a dva krát niečo zajesť. Pripomínam, že aj rôzne sladkosti 
a pochutiny sú tiež jedlom.

• Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa pre vážne dôvody 
nemôžu zúčastniť krížovej cesty, tak môžu odpustky získať modlením sa doma.

• Podobne každý veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom 
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky.

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

• Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
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• Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na 
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, prosíme, príďte to nahlásiť na 
farský úrad do 28. februára 2018.


