RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
25. 4. 2022 pondelok

Sv. Marka

sviatok

29. 4. 2022 piatok

Sv. Kataríny Sienskej

sviatok

1. 5. 2022

Tretia veľkonočná nedeľa

nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok

13.00 MM sv. omša pohrebná: za + Helenu Ruskovú
18.30 MM sv. omša: za + Jána Kapitáňa

utorok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku Máriu
a za ZBP pre celú rodinu Frianovú

streda

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Janku a pre celú rodinu

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Eleonóry Lisej

piatok

18.30 MM sv. omša: za + Zuzanu

sobota

07.00 MM sv. omša: za + Jána Kromku,
Emila a Katarínu Andriskovcov

nedeľa

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

sv. omša:

10.30 MM sv. omša:
Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

16.00 JK

sv. omša: za ZBP pre Barboru

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Úmysly svätých omší na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 26. 4. 2022 po svätej omši
v sakristii farského kostola.
• V stredu 27. 4. 2022 vo farskom kostole o 17.15 budú mať prvoprijímajúce deti nácvik spevu.
• V sobotu 30. 4. 2022 o 9.00 hodine budú mať prvoprijímajce deti skúšku z teoretickej prípravy
na prijatie sviatosti Eucharistie. Skúška bude prebiehať na fare a prosím, aby v sprievode
dieťaťa prišiel dospelý člen rodiny.

• Oznam z biskupského úradu:
Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou
na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra,
ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby
ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa
nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta,
ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi
a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj
ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj
milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia
biskupi Slovenska.
• Oznam od našich animátorov:
Bobroveckí animátori pozývajú všetky deti na Letný eRko tábor. Ten sa uskutoční v dátume od
15. augusta do 20. augusta 2022 v Liptovskej Štiavnici. Je určený pre deti od 7 do 13 rokov.
Účastnícky príspevok za tábor je 70 € za člena eRka a 80 € za nečlena eRka. Prihlášky nájdete v
sakristii farského kostola. Prípadne sa môžte prihlášiť aj prostredníctvom emailu
animatoribobrovec@gmail.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.
Zároveň pozývame všetky deti na Misijnú púť deti v Levoči, ktorá sa uskutoční 14. mája 2022.
V prípade záujmu sa treba nahlásiť do konca apríla a zobrať si zo sakristie potrebné papiere.
Poplatok za púť je 1€ + doprava, ktorá vychádza na člena eRka 5€ a nečlena eRka 10€.

