RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
13. dec. 2018 štvrtok
16. dec. 2018 nedeľa

Sv. Lucie
Tretia adventná nedeľa

spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok

17.30
06.00

MM za + Milana Machaja
MM za ZBP pre manžela Jána pri 50-tke i celú rodinu.
A poďakovanie za 25 rokov spoločného manželstva.

streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

17.30
06.00
17.30
06.00
08.00

MM
MM
MM
MM
JK

10.30

MM za veriacich našej farnosti

16.00
09.15

JK za + Jozefa, Katarínu a brata
MM

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

za ZBP pre Valéra a Máriu Šinkovcov
za + manžela Jozefa
za uzdravenie vnučky
za + rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a švagra

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Minulú nedeľu sa konala zbierka pre charitu. Z farnosti sme odoslali 900 €. Za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať.
• Sväté omše v utorok a v sobotu budeme sláviť ako rorátne sväté omše. V utorok po svätej omši
pozývam deti na raňajky.
• Pozvánky na aktivity vo farnosti:
1. Vianočný anjel
Počas adventného obdobia sa môžeme stať „anjelom“ pre niekoho z farnosti. Tak že sa za neho
budeme celý čas až do Vianoc tajne modliť. Ak by ste sa chceli zapojiť, na stolíku pri vchode do
kostola je zoznam. Tam prosím zapíšte meno a adresu. Potom sa tento zoznam postrihá. Po
sv. omši v priebehu týždňa si vyžrebujete svojho zverenca a stanete sa „anjelom“. Ak budete
chcieť, môžete na Štedrý deň pripraviť pre svojho chránenca maličký darček. Darček môžete
nechať s jeho menom pred oltárom alebo v Betleheme. Darček by nemal byť drahší ako 2 €. Nie
je povinnosťou! Hlavná je modlitba. To že ste boli pre niekoho anjelom, môžete prezradiť, tak že
na Vianoce človeku o tom poviete, alebo môžete ostať tajným anjelom.

2. Vianočná pošta
Tento rok sme sa rozhodli vo farnosti zaviesť vianočnú poštu. Keďže obdobie adventu, je obdobím
prípravy, obdobím zmeny zmýšľania, skúsme sa zamyslieť nad tým, kto nám tento rok pomohol,
komu by sme chceli poďakovať. Prípadne odpustiť. Možno to niekedy nejde ľahko slovami, a preto
je tu možnosť napísať to do listu.
Do škatule je možné vhodiť list s obsahom: Chcem ti za niečo v tomto roku poďakovať. Chcem ti
povedať prepáč. Chcem ti povedať že si výnimočná. Chcem ti odpustiť. Chcem ti povedať,
zabudnime na to. Chcem ťa len tak potešiť. Chcem ti povedať že ťa mám rád.
Na stolíku v kostole bude umiestnená škatuľa. Do nej vložíme list. Ten treba označiť menom
a priezviskom človeka, prípadne číslom domu. Váš list bude na štedrý deň umiestnený pri
jasličkách.

