
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
13. 3. 2022 nedeľa Druhá pôstna nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Kristiána 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Emíliu 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za ZBP a dary Ducha Svätého pre rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Máriu Lisú (výročná) 

 piatok 17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša: za + rodičov Františka a Helenu Pikalovcov 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre vnuka a rodinu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  15.00 MM krížová cesta 

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

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa koná zbierka na charitu.  
• Prišlo nové číslo časopisov Rebrík a Hlasy. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii 

farského kostola. 
• V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, 

sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pre nás je záväzný jeden deň. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Oznam z biskupského úradu: 
Berúc do úvahy Vyhlášku ÚVZ SR č. 24 z 24.2.2022, ktorá predpokladá prijímanie Eucharistie 
do úst, ako aj vzhľadom na dovolenie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o 
prijímaní Eucharistie do rúk, dávame na vedomie, že od 26. 2. 2022 sú legitímne oba spôsoby 
prijímania Eucharistie, pričom treba zachovať pravidlo, aby tí, ktorí prijímajú na ruku, prijali 
Eucharistiu pred tými, ktorí prijímajú do úst. 
Pri rozdávaní sv. prijímania do úst platí, že pri kontakte rozdávajúceho s ústami veriaceho, si 
musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. 

• Oznam od našich animátorov: 
Milé deti, srdečne Vás pozývame na naše eRko stretká, ktoré sa opäť začnú v stretkarni od 11. 3. 
2022, piatok. Stretká budú prebiehať od 16:00 hod. do omše. Veľmi sa na Vás tešíme. Vaši 
Animátori 
Zároveň by sme boli radi, ak by rodičia, ktorí majú možnosť prispieť 2%, prispeli na eRko. 
Peniažky z 2% poputujú na obnuvu stretiek, táborov a mnoho iných akcií, aby deti a animatori 
boli opäť spolu, pretože izolácia a online hodiny ich obrali o kamarátov a zážitky. Papiere na 
príspevok na 2% nájdete v sakristii farského úradu a viac informácií nájdete na www.erko.sk/
2percenta/

http://www.erko.sk/2percenta/?fbclid=IwAR3LWsd9nfmBmllrU-l_fyqBis5Ko9EnBpacYTfxUOjkPYea9suGtEM16nY
http://www.erko.sk/2percenta/?fbclid=IwAR3LWsd9nfmBmllrU-l_fyqBis5Ko9EnBpacYTfxUOjkPYea9suGtEM16nY

