
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

17.  feb. 2021 streda  Popolcová streda      
21.  feb. 2021 nedeľa  Prvá pôstna nedeľa    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 13.00 MM pohrebná sv. omša: za + Ladislava Plávku 
  17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Zuzanu 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za + Albína Pilarčíka (výročná) 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + Štefana a Margitu 

 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre rodinu 
 piatok  17.00 MM krížová cesta 
  17.30 MM sv. omša  za ZBP pre Ivana Rusinu 
 sobota 09.00 MM sv. omša: za + Alexandra 
 nedeľa 10.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  15.00 MM krížová cesta 

FARSKÉ OZNAMY 

• Farský kostol bude dnes otvorený pre súkromnú adoráciu do 17.00 hodiny. 
• O 15.00 hodine vás srdečne pozývam zúčastniť sa prostredníctvom vysielania cez internet 

Zmiernej poklony. Je to odprosujúca pobožnosť pred pôstnym obdobím. Veriaci, ktorý 
v adorácii strávi aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

• Na popolcovú stredu je vyhlásený prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie 
sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia. Zaväzuje každého pokrsteného 
katolíka od 18 - 60 roku života. Od 14 - 18 roku života sa veriaci zdržujú mäsitého pokrmu. 
Môžeme sa najesť raz dosýta a dva krát niečo zajesť. Pripomínam, že aj rôzne sladkosti 
a pochutiny sú tiež jedlom. 

• Vo štvrtok 18. 2. 2021 sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu 
Svätom.  Stretnutia s veriacimi sa neuskutočnia, preto si prednášku môžete pozrieť na 
internetovej stránke farnosti v sekcii na stiahnutie.  

• V piatok sa o 17.00 hodine a v nedeľu o 15.00 hodine budeme spoločne modliť krížovú cestu. 
Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky.. 
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• Každý veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. 

• Bohoslužby v týždni budú vysielané prostredníctvom internetu. Adresy, na ktorých môžte 
sledovať sväté omše a bohoslužby budú umiestnené na internetovej stránke farnosti, na 
sociálnej sieti farnosti a na internetovom portáli youtube.com, kanál farnosť Bobrovec. 

• Diecézny administrátor povzbuzuje všetkých mladíkov a slobodných mužov, ktorí cítia v sebe 
povolanie ku kňazstvu, aby sa nebáli v príhodnom čase zdôveriť sa so svojim povolaním 
svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského 
seminára je najneskôr do 28. 2. 2021.

http://youtube.com

