RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
16. feb. 2019 sobota
17. feb. 2019 nedeľa

Panny Márie v sobotu
6. nedeľa v cezročnom období

ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda

17.30
17.30
07.00

MM za ZBP pre manžela (70 r.) a celú rodinu
MM za ZBP pre členov ruže Emílie Kunovej
MM za + Jozefa, Jána a rodičov

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

17.30
17.30
07.00
08.00
10.30

MM
MM
MM
MM
MM

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

16.00
09.15

JK za + Jána, Máriu a Jozefínu
JK

za ZBP pre členov 1., 2., 3., 4. ruže Emílie Komárovej
za + Alberta (výročná)
za + Jána Urama (výročná)
za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• 11. februára 2019 je svetový deň chorých. Pri svätej omši budem vysluhovať sviatosť pomazania
nemocných pre chorých a starších veriacich našej farnosti. Pripomínam, že len samotná staroba
nie je dôvodom na prijatie tejto sviatosti. A treba si uvedomiť, že pri prijatí každej sviatosti, teda
aj tejto, veriaci musí byť vyspovedaný. Za normálnych okolností teda nemožno prijať túto
sviatosť v stave ťažkého hriechu.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
• Godzone:
• Aj tento rok sa v máji sa bude konať v Liptovskom Mikuláši v Liptov Aréne kresťanská
konferencia Godzone. Túto konferenciu zabezpečuje približne 230 dobrovoľníkov. Keďže
minulý rok veľa rodín v Bobrovci pomohlo, a otvorilo svoje domovy, oslovili nás aj tento rok
s prosbou o pomoc. Dobrovoľníci sú mladí ľudia, alebo mladé rodinky, ktoré pomáhajú pri
organizovaní. Pracujú v technických tímoch, komunikačných teamoch, modlitebných teamoch.
Aktuálne hľadajú rodiny, ktoré by boli ochotné ubytovať ešte 200 dobrovoľníkov, na dve noci
v termíne od štvrtku 2. mája do soboty 4. mája. Príchod je plánovaný približne vo štvrtok večer
okolo 20.00

Mail od dobrovoľníckeho teamu:

V mene dobrovoľníckeho tímu projektu Godzone sa chcem zo srdca poďakovať každému, kto
ubytoval našich dobrovoľníkov počas konania Godzone konferencie 20. a 21. apríla 2018. Cítili
sme sa u vás veľmi dobre a sme veľmi vďační za vašu starostlivosť, za ochotu, čas, aj za každú
vašu skrytú obetu, o ktorej možno nevie nikto iný iba vy a Boh. Ďakujeme! Sme tiež radi, že
niektorí z vás sa konferencie aj zúčastnili, a veríme, že to bol pre vás požehnaný čas!
S pozdravom, Soňa Valachová, projekt Godzone.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Matej Broško, syn Ivana a Márie rod. Farkašovskej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci
v Smižanoch
a
Magdaléna Gorčáková, dcéra Jána a Magdalény rod. Nemešovej, narodená v Liptovskom
Mikuláši, bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.

