
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

          
5. 3. 2023 nedeľa 2. pôstna nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za + Valeriána a Tatianu Triznovcov  
     a Michaela Pattermanna 
 utorok  07.00 MM sv. omša: za + Teréziu 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + Jána  
 štvrtok 17.30 MM sv. omša: za + rodičov Jozefa a Máriu 
 piatok 17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša: za ZBP pre Františka pri 70-tke  
     a pre celú rodinu 

 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 JK sv. omša:  
  10.30 MM sv. omša:  
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Gerharda 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

Trstené: sobota 17.00 MM sv. omša: za + Štefana a Máriu Hlavčovcov 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa koná zbierka na charitu.  
• Prišlo nové číslo časopisov Rebrík. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 
• V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, 

sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pre nás je záväzný jeden deň. 
• Sú prázdniny, preto stretnutie eRko detí v piatok na fare nebude. 
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto: 

 pondelok  od 17.00 hodiny 
 utorok  po rannej svätej omši 
 streda  od 16.30 
 štvrtok  od 16.30 
 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. 
• 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. 
• 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. 

• Počas pôstneho obdobia chceme uskutočniť v našej farnosti pôstnu aktivitu pre všetkých jej 
členov, od malých detí až po tých najstarších. V predsieni kostola bude pripravená škatuľka, do 
ktorej budeme postupne dávať zápalky. Zápalka bude symbolizovať konkrétny skutok lásky 
voči Bohu a blížnemu, ktorý vykonáme počas pôstneho obdobia. Môže sa jednať o modlitbu, 
sebazaprenie, účasť na svätej omši, krížovej ceste, pomoci blížnemu. Jednoducho niečo, čo 
urobíme navyše, než konáme počas roka. Za každý takýto skutok to bude jedna zápalka. Na 
Veľkonočnú vigíliu vložíme do požehnaného ohňa všetky obetované zápalky, aby boli našim 
malým symbolom lásky ku Kristovi za jeho vykupiteľskú obetu.


