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

Štvrtá adventná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok
utorok

06.00
06.00

MM za + rodičov Ivanovcov a Vrabcovcov
MM za + manžela, švagra Milana a Karola

streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

06.00
06.00
17.30
17.00
08.00

MM
MM
JK
MM
MM

10.30

JK

17.00
16.00
09.15

JK za + Jána Chebeňa
JK za ZBP pre manžela pri 80-tke a celú rodinu
MM

Pavlova Ves: streda
štvrtok
nedeľa

za + rodičov Rudolfa a Gabrielu
za ZBP pre matku pri 90-tke a celú rodinu
za ZBP pre kňaza Jaroslava pri 70-tke
za + manžela Jána
za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Ranné sväté omše budeme sláviť pri sviečkach. V utorok po svätej omši pozývam deti na
raňajky.
• Ku chorým a starším pred vianočnými sviatkami pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny.
• Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami sa v našej farnosti bude vysluhovať takto:
Pavlova Ves:
streda
19. 12. 2018 od 16.00 - 17.00 hodiny.
Bobrovec:
sobota
22. 12. 2018 od 14.00 - 16.30 hodiny.
• V okolitých farnostiach sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia takto:
Palúdzka:
piatok
20. 12. 2018 od 15.30 - 17.00 hodiny.
Liptovský Trnovec: sobota
22. 12. 2018 od 09.00 - 09.45 hodiny.
Liptovský Mikuláš: nedeľa
23. 12. 2018 od 15.00 - 18.00 hodiny.
• Ak by niekomu nevyhovoval tento čas spovedania, sviatosť zmierenia budem vysluhovať na
požiadanie po ranných svätých omšiach.
• V sobotu po svätej omši budú mať miništranti stretnutie. Prosím všetkých miništrantov (najmä
najmladších) o účasť.

• Prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme, aby poslali v najbližších dňoch na účet
cestovnej kancelárie zálohu za púť (350 €). Zvyšok bude treba zaplatiť v novom roku. Účet
cestovnej kancelárie je IBAN: SK90 1100 0000 0026 2608 1630. Variabilný symbol: 7031403.
Do poznámky treba uviesť svoje meno a priezvisko. Ak by niekto potreboval kópiu zmluvy, môže
si ju vyzdvihnúť na farskom úrade.
• Pozvánky na aktivity vo farnosti:
1. Vianočný anjel
Tí, ktorí sa zapojili do „anjelských“ modlitieb, si môžu meno svojho zverenca vybrať zo škatulky pri
vchode do kostola.
2. Vianočná pošta
Aj tento rok sme sa rozhodli vo farnosti zaviesť vianočnú poštu. V úprimnom ľudskom prejave
poďakovať blížnemu, odpustiť, napísať pár krásnych slov, povedať niekomu, že je výnimočný.
(Chcem ti za niečo v tomto roku poďakovať. Chcem ti povedať prepáč. Chcem ti povedať že si
výnimočný, -á. Chcem ti odpustiť. Chcem ti povedať… Zabudnime na to. Chcem ťa len tak
potešiť. Chcem ti povedať že ťa mám rád….) Možno to niekedy nejde ľahko slovami, a preto je tu
možnosť napísať to do listu. V kostole je pripravená škatuľa, do ktorej je možné vhodiť list
konkrétnemu človekovi s takýmto obsahom. List možno adresovať komukoľvek. Môžete a
nemusíte ho podpísať. Váš list bude na Vianoce umiestnený v kostole. Adresát si ho nájde.

