RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
10. 2. 2022 štvrtok

Sv. Školastiky

spomienka

11. 2. 2022 piatok

Panny Márie Lurdskej

ľub. spomienka

12. 2. 2022 sobota

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

13. 2. 2022 nedeľa

Šiesta nedeľa v cezročnom období
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

17.30 MM sv. omša:

utorok

17.30 MM sv. omša:

streda

17.30 MM sv. omša:

štvrtok

07.00 MM sv. omša:

piatok

17.30 MM sv. omša:

sobota

07.00 MM sv. omša: za + Ladislava Plávku (výročná)

nedeľa

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

Pavlova Ves: utorok

14.30 MM sv. omša pohrebná: za + Annu Majerčikovú

štvrtok

16.00 JK

sv. omša: za + Bernarda Bacúra

nedeľa

09.15 JK

sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy a Rebrík. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii
farského kostola.
• Úmysly svätých omší na mesiac február sa budú zapisovať v pondelok 7. 2. 2022 po svätej
omši v sakristii farského kostola.
• V utorok je 8. medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
• 11. februára 2022 je svetový deň chorých. Pri svätej omši budem vysluhovať sviatosť
pomazania nemocných pre chorých a starších veriacich našej farnosti. Pripomínam, že len
samotná staroba nie je dôvodom na prijatie tejto sviatosti. A treba si uvedomiť, že pri prijatí

každej sviatosti, teda aj tejto, veriaci musí byť vyspovedaný. Za normálnych okolností teda
nemožno prijať túto sviatosť v stave ťažkého hriechu.
• V piatok 11. februára 2022 sa bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule budú osobitne modliť za našu farnosť. Je to tzv. Most so seminárom.
Pamätajme aj my na nich vo svojich modlitbách.

