RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
13. 12. 2021 pondelok

Sv. Lucie

spomienka

14. 12. 2021 utorok

Sv. Jána z Kríža

spomienka

19. 12. 2021 nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

17.30 MM sv. omša: za ZBP pre bratov a švagrinú

utorok

06.00 MM sv. omša: za ZBP pre manžela pri 70-tke
a pre celú rodinu

streda

17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Tobiáša a jeho rodičov

štvrtok

06.00 MM sv. omša: za + otca Františka, otca Mateja
a švagra Pavla

piatok

17.30 MM sv. omša: za + rodičov Jozefa a Máriu a brata Mariána

sobota

06.00 MM sv. omša: na úmysel darcu

nedeľa

06.30 MM sv. omša:
08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: švrtok
nedeľa

10.30 JK

sv. omša:

16.00 JK

sv. omša:

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Ranné sväté omše v týždni budeme sláviť ako rorátne sväté omše a na spôsob rorátnych
svätých omší.
• Sväté omše budú vysielané prostredníctvom internetovej služby www.youtube.com, kanál
farnosť Bobrovec. Priame odkazy na konkrétne vysielanie nájdu veriaci na webovej stránke
farnosti www.farabobrovec.sk v sekcii online vysielanie a na sociálnej sieti farnosti.
• Veriaci môžu kedykoľvek požiadať o individuálnu pastoračnú starostlivosť, teda vyslúženie
sviatosti zmierenia, rozhovor alebo sväté prijímanie, priamo na farskom úrade.

• Opäť prebieha prihlasovanie detí na koledu Dobrá novina prebieha. Deti sa môžu prihlásiť
do 15. decembra 2021 na adrese animatoribobrovec@gmail.com online.
• Pravidlá pre Cirkev v rámci opatrení proti covid-19 platných od piatka 10. decembra 2021:
- individuálna pastorácia - obrady krstu, pohrebu, sobáša; na požiadanie vyslúženie svätej
spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii
sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich.
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní a prekonali
covid-19 v ostatných 180 dňoch")
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet
osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na
bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť,
avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

