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LITURGICKÝ KALENDÁR
18. apr. 2021

nedeľa

Tretia Veľkonočná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre dcéru Eriku pri 50-tke a rodinu

utorok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Eleonóry Lisej

streda

18.30 MM sv. omša: za + Milana Fašianga,
Antona, Helenu a Melániu Labaškovcov

štvrtok

18.30 MM sv. omša: za + rodičov a súrodencov

piatok

18.30 MM sv. omša: za + Margitu a Antona Ambrózyovcov

sobota

09.00 MM sv. omša: za + Zlaticu Sýkorovú

nedeľa

10.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
FARSKÉ OZNAMY

• Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva, splní predpísané podmienky (svätá
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca), pomodlí sa Modlitbu Pána
a Verím v Boha, k tomu pridá nábožný vzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti!), môže
získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky.
• V utorok je pre našu farnosť predpísaná adorácia pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou.
Sviatosť oltárna bude vyložená o 7.00 hodine. Poklona sa skončí tesne pred slávením večernej
svätej omše. Farský kostol bude otvorený celý deň.
• Kto chce prijať sviatosť zmierenia, môže tak urobiť v priebehu týždňa pred slávením svätej
omše. O individuálnu sviatosť zmierenia môžete požiadať kedykoľvek na farskom úrade.
• 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.

Oznam z biskupského úradu:
V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na
Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za
všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu katolícka cirkev slávi Nedeľu Božieho
milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva.
To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu
biskupi vybrali, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre
pozostalých. Preto nás spišský diecézny administrátor prosí, aby sme napoludnie v nedeľu
11. apríla 2021 spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach a veriacich pozvali
k modlitbám na tento úmysel.

