RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
01.
02.
04.
06.
07.

okt. 2018
okt. 2018
okt. 2018
okt. 2018
okt. 2018

pondelok
utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

Sv. Terézie z Lisieux
Sv. anjelov strážcov
Sv. Františka Assiského
Panny Márie v sobotu
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

spomienka
spomienka
spomienka
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok

07.00

MM sv. omša: za + rodičov Jána a Irenu, Katarínu a Editu

utorok
streda
štvrtok

18.30
18.30
18.30

MM sv. omša: za duše v očistci
MM sv. omša: za ZBP a ochranu
MM sv. omša: za + manžela Jozefa, rodičov Jána a Katarínu,
súrodencov Jána, Františka, Cyrila, Helenu,
Katarínu, Margitu a Irenu

piatok
sobota

18.30
07.00

nedeľa

15.00
08.00

MM sv. omša: za + manžela
MM sv. omša: za + manžela
a súrodencov s manželkami a manželmi
MM sv. omša: Matia - Triznová (sobáš)
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30

JK

16.00
09.15

JK sv. omša: za ZBP pre členov ruže Rozálie Kelušákovej
MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY
• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich
chrámov.
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy z domova a misií a Rebrík. Predplatitelia si časopisy môžu
vyzdvihnúť v sakristii farského kostola. Časopis Hlasy z domova a misií je možné predplatiť si na
ďalšie obdobie. Predplatné je 12 €.
• Októbrové pobožnosti svätého ruženca, ak nebude inak vyhlásené, budú mať začiatok pol
hodiny pred svätou omšou (vrátane nedele). Za nábožnú účasť v spoločenstve veriacich (päť
desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami, sväté prijímanie
v ten deň, modlitba na úmysel Svätého otca) možno získať úplné odpustky.

• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola.
• V piatok sa pomodlíme ruženec meditatívnou formou. Modlitba svätého ruženca začne o 16.45.
O 18.15 sa pomodlíme prvopiatkovú pobožnosť. Po nej budeme sláviť svätú omšu s príhovorom
pre deti.
• Tento týždeň je
vysluhovať takto:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
po rannej svätej omši
od 17.30
od 17.30
od 17.00
od 16.00

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.
• 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 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.
• V piatok zvolávam stretnutie hospodárskej rady farnosti. Toto stretnutie sa uskutoční po svätej
omši na farskom úrade.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Matej Matia, syn Jána a Marty rod. Čubovej, narodený v Prešove, bývajúci v Krásnej Lúke
a
Diana Triznová, dcéra Miroslava a Evy rod. Volajovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca
v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.
2.
Stanislav Uherek, syn Stanislava a Terézie rod. Šušelovej, narodený v Banskej Bystrici, bývajúci
v Malužinej
a
Katarína Gazdová, dcéra Františka a Viery rod. Kubalovej, narodená v Liptovskom Mikuláši,
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

