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LITURGICKÝ KALENDÁR
3. 4. 2022

nedeľa

Piata pôstna nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

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

utorok

18.30 MM sv. omša: za + Oľgu Hlačiakovú (výročná)

streda

18.30 MM sv. omša: za + z rodiny Labaškovej, Fašiangovej
a Gulášovej

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za + rodičov Plávkovcov, Ambrózovcov
a brata Jána

piatok

18.00 MM krížová cesta
MM sv. omša: za + Filoménu Vyparinovú

sobota

07.00 MM sv. omša: ako poďakovanie za dar života, za radosti,
ale aj starosti

nedeľa

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

sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 90-tke
15.00 MM krížová cesta
Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

16.00 JK

sv. omša: za + otca Mateja

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského
kostola.
• Úmysly svätých omší na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 28. 3. 2022 po svätej omši
v sakristii farského kostola.
• Na stolíku s novinami si môžete vyzdvihnúť pôstnu krabičku. Vďaka nej môžete podporiť
núdznych v Ugande a Rwande.

• Na stolíku s novinami si môžte zakúpiť pobožnosť krížovej cesty, ktorú pripravil Úrad pre
apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze. Odporúčaná cena je 1,50 €.
• Na 5. pôstnu nedeľu sa mala konať zbierka pre prenasledovaných kreťanov a vojnových
utečencov. KBS určila, že táto zbierka bude obetovaná obetiam vojnového kon iktu na
Ukrajine. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
vysluhovať takto:
pondelok

po rannej svätej omši

utorok

od 17.30 hodiny

streda

od 17.30 hodiny

štvrtok

po rannej svätej omši

piatok

od 16.30 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať v stredu od 15.30 hodiny.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00
hodiny.
• Slovenská katolícka charita by sa chcela poďakovať všetkým ľuďom z farnosti Bobrovec, ktorí
podporili prevádzku centier pre deti v Rwande a Ugande prostredníctvom zbierky Pôstna
krabička. V nedeľu 3. apríla 2022 príde porozprávať o svojej skúsenosti dobrovoľníčka Petra
Janíková, ktorý strávila v Ugande 6 mesiacov. Prednáška sa uskutoční po pobožnosti krížovej

fl

cesty. K dispozícii bude aj africký čaj a výrobky z charitných dielní za dobrovoľný príspevok.

