RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
14. 4. 2022 štvrtok

Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok)

15. 4. 2022 piatok

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

16. 4. 2022 sobota

Svätá sobota (Biela sobota)

17. 4. 2022 nedeľa

Veľkonočná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Petra

utorok

18.30 MM sv. omša: za + rodičov Kapitáňovcov a Fáberovcov

streda

18.30 MM sv. omša: za + rodičov Ivanovcov a Vrabcovcov

štvrtok

18.00 MM sv. omša: ako spomienka na narodenie + Marty
Kojšovej

piatok

09.00 MM pobožnosť Kristove slová
15.00 MM obrady Piatku utrpenia Pána
18.00 MM krížová cesta

sobota

19.45 MM sv. omša:

nedeľa

06.30 MM sv. omša:
08.00 JK

sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

17.00 JK

sv. omša: za + otca Jána Chebeňa z Bobrovčeka

09.15 MM sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Minulú nedeľu sa konala zbierka obetovaná obetiam vojnového kon iktu na Ukrajine. Z našej
farnosti sme odoslali 2000 €. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
• Starších a chorých našej farnosti kvôli veľkonočnej spovedi a svätému prijímaniu navštívim
v pondelok. Začnem o 8.00 hodine.
• V stredu 13. 4. 2022 je pre našu farnosť predpísaná celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude

fl

vyložená od 7.00 hodiny.

• Štvrtok svätého týždňa je dňom Pánovej večere. U nás sa bude sláviť svätá omša o 18.00
hodine. Po nej bude tichá adorácia do 20.00 hodiny.
• V Piatok utrpenia Pána si pripomíname utrpenie a smrť Pána Ježiša. V tento deň nás viaže
prísny pôst. O 9.00 hodine sa pomodlíme pobožnosť Kristove slová. O 15.00 hodine sa budú
sláviť obrady Piatku utrpenia Pána a o 18.00 hodine sa pomodlíme pobožnosť krížovej cesty.
Ak by dovolilo počasie, kížovú cestu sa pomodlíme v obci, teda mimo kostola.
• Svätá sobota je vigíliou Pánovho zmŕtvychvstania. O 7.00 hodine sa pomodlíme ranné chvály
s posvätným čítaním. Potom vyložíme Sviatosť oltárnu k adorácii. Večerná svätá omša bude
mať začiatok o 19.45 hodine..
• V nedeľu ráno pri svätej omši o 6.30 požehnám veľkonočné pokrmy.
• V nedeľu sa pri svätých omšiach bude konať veľkonočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Jakub Lisý, syn Jozefa a Alexandry rod. Kusej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Barbora Balážová, dcéra Dušana a Martiny rod. Pišúthovej, narodená v Liptovskom Mikuláši,
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

