RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
14.
15.
19.
20.

aug 2018
aug. 2018
aug. 2018
aug. 2018

utorok
streda
sobota
nedeľa

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho
Nanebovzatie Panny Márie
Panny Márie v sobotu
Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

spomienka
slávnosť
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok

07.00

MM sv. omša: za + Annu Feketíkovú

utorok
streda

07.00
07.00
18.30
07.00
18.30

MM sv. omša: za + Petra Tomčíka (výročná)
MM sv. omša:
sv. omša:
MM sv. omša: za ZBP pre mamu pri 60-tke a celú rodinu
MM sv. omša: za + sestru Vilmu

07.00
08.00
10.30

MM sv. omša: za ZBP pre rodinu Hlavčovú a Blahunkovú
JK sv. omša:
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

17.00

JK

09.15

MM sv. omša:

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Pavlova Ves: streda
nedeľa

sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY
• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• Poobede Vás srdečne pozývame na špacírku po Bobrovci.
• V stredu pri svätej omši ráno požehnáme byliny a kvety.
• V deň slávnosti a prikázaného sviatku Nanebovzatia Panny Márie, vďaka dekrétu pápeža Pia VI.
pre našu farnosť, môžeme pri návšteve kostola za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• Slávnostnú svätú omšu v stredu 15. augusta 2018 o 18.30 hod. bude spolu s nami
celebrovať vdp. Mgr. Michal Marhefka, SVD. Je misionárom. Pôsobí vo farnosti Návštevy Panny

Márie v Sankt Peterburgu.
• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť kalendáre Spoločnosti Božieho slova. Cena za
kalendáre sú 3 €.

• Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek
spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25. augusta 2018 od 10.00 - 18.00 hodiny.
Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
• Od 7. marca 2019 do 14. marca 2019 plánujeme púť do Svätej zeme. Je spojená s návštevou
Jordánska a mestečka Petra. Sprievodcom púte bude PaedDr. Michal Pitoniak. Ak by ste sa
chceli zúčastniť sa tejto púte, prihláste sa na fare. Cena púte je 700 €, plus poplatky vo Svätej
zemi a v Jordánsku. Prihlásiť sa treba do konca septembra. Prihlásiť sa dá aj neskôr, ale už
priamo v kancelárii cestovnej agentúry. Bližší program nájdete na nástenkách a webovej stránke
farnosti.
• Drahí rodičia. dovoľujeme si vás pozvať na druhý eRko výlet. Ten sa uskutoční 25. 8. 2018 do
Košíc. Zapísaní a záujemcovia o tento výlet si môžu zobrať zi stolíka informácie o výlete a
vypísanú záväznú prihlášku a kartičku na vlak treba najneskôr do piatku z dôvodu kupovania
lístkov odovzdať teRke Buntovej alebo nechať v sakristii kostola. Ďakujú a tešia sa na Vás
animátori

