RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
17. jan. 2019
19. jan. 2019
20. jan. 2019

štvrtok
sobota
nedeľa

Sv. Antona
Panny Márie v sobotu
2. nedeľa v cezročnom období

spomienka
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok

17.30
17.30
17.30
17.30

MM
MM
MM
MM

za + Milana Kojša
za + rodičov a sestru
za + Viliama, Alžbetu Ogáryovcov a starých rodičov
za + Jozefa Vilčeka (výročná)

piatok
sobota

17.30
07.00
15.00
08.00
10.30

MM
MM
MM
MM
MM

za ZBP pre Miroslava (50 r.) a celú rodinu
za ZBP pre členov ruže Margity Frianovej
sobášna svätá omša: Danko - Volajová
za veriacich našej farnosti

16.00
09.15

JK za + rodičov Jozefa a Bernardetu
JK

nedeľa

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme aj my
vo svojich modlitbách na jednotu medzi kresťanmi.
• Vo štvrtok o 16.00 hodine budú mať miništranti stretnutie na fare.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
• V piatok po svätej omši budú mať birmovanci prvé spoločné stretnutie. Uskutoční sa vo farskom
kostole.
Oznam z biskupského úradu:
• Pozývame všetkých mladých milovníkov hôr a turistiky na zimný výstup na Téryho chatu, ktorý
organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Výstup sa uskutoční 26. 1. (sobota) 2019.
Stretneme sa o 8.00 h pri starom Kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom
Smokovci. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili cez tento registračný formulár: www.bit.ly/
vystupnateryhochatu2019. Ponúkame tiež možnosť prespať z piatka do soboty v priestoroch

Diecézneho centra mládeže vo Važci (svoj záujem stačí uviesť v prihlasovacom formulári).
Výstup je určený pre mladých vo veku od 15 rokov. Účastníci pod 18 rokov musia so sebou
priniesť podpísaný informovaný súhlas od zákonného zástupcu, ktorý im pošleme po prihlásení
do formulára. Prihlásiť sa na výstup je možné najneskôr do 23. 1. 201
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Matúš Danko, syn Jozefa a Boženy rod. Mackovej, narodený v Martine, bývajúci v Jalovci
a
Barbora Volajová, dcéra Jána a Evy rod. Lisej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca
v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.
2.
Martin Sliacky, syn Ladislava a Márie rod. Haluškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Trstenom
a
Lucia Mária Tomanová, dcéra Ivana Javora a Márie Tomanovej, narodená v Bratislave,
bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 2x.

