
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
25. 3. 2022 piatok Zvestovanie Pána       slávnosť 
27. 3. 2022 nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa (laetare) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Tatjanu Samakovú 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za + matku Magdalénu 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + rodičov Jána a Vilmu Brziakovcov  
     a starých rodičov Gombovcov 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Petra 

 piatok 17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša: za + rodičov Kusovcov 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre matku pri 80-tke a pre celú rodinu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša:   
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jozefa 
 piatok 17.00 JK  sv. omša: za + sestru Jarmilu 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• V noci zo soboty 26. marca na nedeľu 27. marca sa mení čas. O 2. hodine sa hodiny posúvajú 

na 3. hodinu letného času. 

Oznam z biskupského úradu: 
Na slávnosť Zvestovania Pána dňa 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 v Bazilike sv. Petra 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


v Ríme. Súčasne v ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia  vo Fatime  aj pápežský almužník 
kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. 
Diecézny administrátor  bude v tento deň  v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť 
o  17.00 svätú omšu s adoráciou  za pokoj na Ukrajine a v Rusku a tak sa duchovne spojí 
s  modlitbami Svätého Otca. Zároveň  pozýva všetkých kňazov, zasvätených a celý Boží ľud 
Spišskej diecézy, aby sa modlitbami a obetami pripojil k tejto iniciatíve, aby na príhovor Panny 
Márie, Kráľovnej pokoja, mohol zavládnuť trvalý mier v našich susedných krajinách. 

Oznam od animátorov: 
Animátori eRkári pozývajú celé rodiny na popoludnie plné aktivít pod názvom Rodinná 
stopovačka, ktorá sa uskutoční 27. 3. 2022 o 12.45 na fare v Bobrovci. Pozvaní sú úplne všetci,. 
Jedinou podmienkou ostávajú respirátory. Srdečne sa na Vás tešíme. 


