RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
1. 6. 2022

streda

sv. Justína

spomienka

2. 6. 2022

štvrtok

sv. Marcelína a Petra

ľub. spomienka

3. 6. 2022

piatok

sv. Karola Lwangu a spol.

spomienka

5. 6. 2022

nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

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

utorok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre brata Vladimíra a pre celú rodinu

streda

18.30 MM sv. omša: za + Annu a Vilmoša

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za + brata a švagrinú

piatok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre dcéru pri 40-tke a pre celú rodinu

sobota

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre manžela a svokra

nedeľa

06.30 MM sv. omša:
08.00 JK

sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 MM sv. omša:
Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

16.00 JK

sv. omša: za + Žo u

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Dnes je 56. svetový deň masovokomunikačných prostriedkov. Pri svätých omšiach sa
uskutočnila zbierka na katolícke masmédia.
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského
kostola.
• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
pondelok

od 17.30 hodiny

utorok

od 17.30 hodiny

streda

od 17.30 hodiny

fi

vysluhovať takto:

štvrtok

po sv. omši

piatok

od 16.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00
hodiny.
• Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator na slávnosť
Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• Na budúcu nedeľu sa pri svätých omšiach bude konať svätodušná ofera.
• Na budúcu nedeľu sa končí veľkonočné obdobie.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Martin Čatloš, syn Branislava a Tatiany rod. Nahálkovej, narodený Liptovskom Mikuláši,
bývajúci v Bobrovci
a
Dominika Lisá, dcéra Petra a Justíny rod. Ondrekovej, narodená v Liptovskom Mikuláši,
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.
• Oznam od animátorov:
Milé deti, srdečne Vás chceme pozvať na náš Minidigi týždeň, ktorý sa uskutoční od
30. 5. 2022 - 3. 6. 2022. Každý deň sa budeme stretávať na fare o 16:30. Za priaznivého počasia
budeme náš čas tráviť von, v prípade dažďa dnu. V týždni sa stretneme každý deň okrem
stredy.
Cieľom celého projektu Minidigi je snaha o digitálnu miernosť. Niekdajší projekt Vypni telku,
zapni seba bol premenovaný najmä kvôli neaktuálnosti, nakoľko pre súčasné deti nie je
nepozeranie televízora až taký problém, pretože ho rýchlo vedia nahradiť mobil, tablet,
notebook atď. A práve preto chcel projekt pokryť tento problém komplexnejšie a ukázať
deťom, že čas strávený mimo akéhokoľvek elektronického zariadenia vie byť plnohodnotnejší.
Už teraz sa na Vás tešia Vaši animátori.

