
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

19. mar. 2018 nedeľa Sv. Jozefa slávnosť
25. mar. 2018 nedeľa Kvetná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM spoločný úmysel za Jozefov
utorok 07.00 MM za ZBP pre matku pri 70-tke a celú rodinu
streda 17.30 MM za ZBP pre Jozefa a jeho rodinu
štvrtok 07.00 MM za + Jarmilu 
piatok 07.00 MM za ZBP pre matku Annu a pre celú rodinu

krížová cesta
sobota 17.00 MM za ZBP pre dcéru
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 MM
14.00 krížová cesta

Pavlova Ves: streda 17.00 JK za ZBP pre Emíliu
nedeľa 09.15 JK

FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.

• Dnes sa konala zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

• Oznamujem, že bahniatka na kvetnú nedeľu si treba zaobstarať individuálne. V  spoločnom 
košíku bude len pár kusov. Zadovážte si ich teda s dostatočným predstihom.

• Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami sa v našej farnosti bude vysluhovať takto:
streda Pavlova Ves 16.00 - 16.50
sobota Bobrovec 14.00 - 16.30

• Ku starším a chorým kvôli spovedi pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.  

• V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 2.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny 
na 3.00 hodinu stredoeurópskeho letného času.

• Na budúcu nedeľu je 33. medzinárodný deň mládeže.

• Počas Veľkého týždňa a Veľkej noci plánujeme modlitbovú akciu, pri ktorej sa chceme modliť v 
kostole za našu farnosť a naše rodiny. Plánujeme, aby bol kostol otvorený počas celého týždňa 
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pred a po Veľkej noci. Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto akcie, prihláste sa  na službu v kostole. 
Zapísať sa treba na papier, ktorý nájdete na nástenke v pitvorci farského kostola.

• Oznam z biskupského úradu:
Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, 
ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, 
a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. 
Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.25marec.sk%252F&h=ATMuH7-cCdOj3KlqrXEM-4GfJTMYERKUGEnm00p90Tx6bS9Vfq6YJUvYFlhjFgndQ9avPeb8N5p7etzrWMaWZTO0iB1THjkhe0MOo3n_K0QR00ayklM7

