
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
22. 2. 2023 streda Popolcová streda      
26. 2. 2023 nedeľa 1. pôstna nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za + Petra Matejku (výročná) 
 utorok  17.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže p. Evy Triznovej 
 streda 06.30 MM sv. omša:  za ZBP pre vnúčatko a pre rodinu 
  17.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže p. Evy Pikalovej   
 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Jozefa a Boženu 
 piatok 17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša: za ZBP pre Ladislava pri životnom jubileu  
     a pre celú rodinu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + otca Michala a matku Zuzanu 

 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  
  10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: streda 17.00 JK sv. omša: za + rodičov Jozefa a Bernardínu 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Stanislava 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes (19. 2. 2023) sa o 15.00 hodine pomodlíme pred Najsvätejšou sviatosťou pobožnosť 

Zmiernej poklony. Je to odprosujúca pobožnosť pred pôstnym obdobím. Veriaci, ktorý 
v adorácii strávi aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

• Úmysly svätých omší na mesiac marec budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 
farkého kostola. 
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• Na popolcovú stredu budeme dodržiavať prísny pôst a budeme sa zdržiavať mäsitého 
pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia. Zaväzuje 
každého pokrsteného katolíka od 18 - 60 roku života. Od 14 - 18 roku života sa veriaci zdržujú 
mäsitého pokrmu. Môžeme sa najesť raz dosýta a dva krát niečo zajesť. Pripomínam, že aj 
rôzne sladkosti a pochutiny sú tiež jedlom. 

• V piatok sa o 17.00 hodine a v nedeľu o 15.00 hodine budeme spoločne modliť krížovú cestu. 
Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky. 

• Každý veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. 

• V nedeľu 26. februára 2023 sa po svätých omšiach uskutoční jarná zbierka na charitu. Za vaše 
milodary úprimné Pán Boh zaplať. 

• Počas pôstneho obdobia chceme uskutočniť v našej farnosti pôstnu aktivitu pre všetkých jej 
členov, od malých detí až po tých najstarších. V predsieni kostola bude pripravená škatuľka, do 
ktorej budeme postupne dávať zápalky. Zápalka bude symbolizovať konkrétny skutok lásky 
voči Bohu a blížnemu, ktorý vykonáme počas pôstneho obdobia. Môže sa jednať o modlitbu, 
sebazaprenie, účasť na svätej omši, krížovej ceste, pomoci blížnemu. Jednoducho niečo, čo 
urobíme navyše, než konáme počas roka. Za každý takýto skutok to bude jedna zápalka. Na 
Veľkonočnú vigíliu vložíme do požehnaného ohňa všetky obetované zápalky, aby boli našim 
malým symbolom lásky ku Kristovi za jeho vykupiteľskú obetu.


