RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
19. mar. 2021 piatok

Sv. Jozefa

slávnosť

21. mar. 2021 nedeľa

Piata pôstna nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

17.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Evy Frianovej

utorok

17.30 MM sv. omša: za + Žo u a za ZBP pre Jozefa

streda

17.30 MM sv. omša: za + Annu
a za ++ z rodiny Machajovej a Uhrinovej

štvrtok

17.30 MM sv. omša: za ZBP pre vnuka Petra a za ZBP pre rodinu

piatok

17.00 MM krížová cesta
MM sv. omša za ZBP pre Jozefov a za ++ Jozefov

sobota

09.00 MM sv. omša: za + syna Dušana a za + manžela Dušana

nedeľa

10.00 MM sv. omša: za + kňaza Karola Hudáča
15.00 MM krížová cesta
FARSKÉ OZNAMY

• Dnes sa o 15.00 hodine pomodlíme krížovú cestu. Bude vysielaná prostredníctvom internetu.
• Vo štvrtok 18. 3. 2021 sa malo konať šieste stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: Verím
v svätú Katolícku cirkev. V dôsledku aktuálne platných. prísnych opatrení sa osobné stretnutia
s veriacimi opäť neuskutočnia, preto si prednášku môžte pozrieť na internernetovej stránke
farnosti v časti na stiahnutie.
• Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu zbierku na pomoc
prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti
zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc bratom
a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. Projekty na ich podporu na základe
poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Ak
sa Vám nedá pômocť takto cez účet, môžte svoj milodar doniesť aj na farský úrad a pošleme

fi

ho priamo z farského úradu. Viac informácii nájdete na https://utecenci.kbs.sk.

• 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.
• Bohoslužby v týždni budú vysielané prostredníctvom internetu. Adresy, na ktorých môžte
sledovať sväté omše a bohoslužby budú umiestnené na internetovej stránke farnosti, na
sociálnej sieti farnosti a na internetovom portáli youtube.com, kanál farnosť Bobrovec.

