
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

22. júl 2020 streda Sv. Márie Magdalény sviatok
23. júl 2020 štvrtok Sv. Brigity sviatok
25. júl 2020 sobota Sv. Jakuba sviatok
26. júl 2020 nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + matku Elenu Kubalovú
utorok 18.30 MM sv. omša: za + Ľudmilu Kubalovú (výročná)
streda 18.30 MM sv. omša: za + Gizelu, Vilmu a Vieru
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Evy Pikalovej
piatok 18.30 MM sv. omša: za + Vilmu
sobota 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Márie Triznovej
nedeľa 08.00 JK sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jána, Máriu a Jozefínu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Z biskupského úradu nám oznámili, že sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 
11. októbra 2020.

• KBS a hygienici naďalej odporúčajú pri slávení svätých omší a vysluhovaní sviatosti a svätenín, 
aby sme dodoržiavali následovné:
- Od budúcej nedele sa zvonček a ofera pri svätých omšiach nebudú vyberať po prosbách vo 

svätej omši, ale až po svätej omši. Služba bude stáť s pripraveným zvončekom pri dverách 
kostola. Je to dočasné riešenie, ktoré bude trvať do odvolania.

- Rúška sú v kostoloch stále povinné. Nemusia ich nosiť len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne 
dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou.

- Celebrant nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných 
osôb; na rozdávanie prijímania si ho však vždy musí nasadiť.

- Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. 
- Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky.
- Sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.

mailto:bobrovec@kapitula.sk

