RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
25. 7. 2022 pondelok

Sv. Jakuba

sviatok

26. 7. 2022 utorok

Sv. Joachima a Anny

spomienka

27. 7. 2022 streda

Sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka

29. 7. 2022 piatok

Sv. Marty, Márie a Lazára

spomienka

30. 7. 2022 sobota

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

31. 7. 2022 nedeľa

18. nedeľa v cezročnom období
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre dobrodincov

utorok

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny

streda

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Moniku a Eriku

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za + rodičov, brata a jeho syna

piatok

18.30 MM sv. omša: za ZBP a dary Ducha svätého
pre manžela, deti a celú rodinu

sobota

07.00 MM sv. omša: za + manžela,
rodičov Lisých a Ambrózyovcov

nedeľa

06.30 MM sv. omša:
08.00 MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

10.30 JK

sv. omša: za veriacich našej farnosti

16.00 JK

sv. omša: za + Angelu

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Dnes je 2. svetový deň starých rodičov. Svätý Otec František ustanovil Svetový deň starých
rodičov a seniorov v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej
spomienky svätých Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov.“ Za tému 2. svetového dňa
vybral pápež slová: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Dnes máme mo nos zı́ska
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odpustky, ak sa zúčastnime na svätej omši alebo navštívime starších bratov a sestry. Takisto aj

tí, ktor z v neho d vodu nem

u od s z domu, duchovne sa pripoja k sl veniu svetov ho

d a a obetuj svoje modlitby a bolesti Bohu.
• Úmysly svätých omší na mesiac august budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii
farského kostola.
• V sobotu pozývam mužov na brigádu na faru. Začali by sme o 8.00 hodine. Budeme píliť
drevo.
• Rodičia majú možnosť predplatiť svojim deťom časopis s názvom Rebrík. Primárne je určený
deťom, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ. Je to jediný katolícky časopis pre deti, ktorý
podporuje aktívne prežívanie voľného času, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie a pomáha
v duchovnom raste. Cena predplatného je 17,50 €. Zvlášť ho odporúčam ďaľším
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á

í
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prvoprijímajúcim deťom. Objednať si ho môžte v sakristii alebo na fare.

