RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
21. jan. 2020
24. jan. 2020
25. jan. 2020
26. jan. 2020

utorok
piatok
sobota
nedeľa

Sv. Agnesy
Sv. Františka Saleského
Obrátenie sv. Pavla
Tretia nedeľa v cezročnom období

spomienka
spomienka
sviatok

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok 17.30
utorok
17.30
streda
17.30
štvrtok 07.00
piatok
17.30

MM
MM
MM
MM
MM

sv. omša:
sv. omša:
sv. omša:
sv. omša:
sv. omša:

za + členov rodiny Gromovej a Frianovej
za + matku Zuzanu a starých rodičov
za + rodičov Vrabcovcov a Ivanovcov
za + členov rodiny Badlíkovej
za + Róberta Volaja (výročná)

sobota
nedeľa

07.00
08.00
10.30

MM sv. omša: za ZBP pre deti a vnúčatá
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
JK sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok

16.00

JK

nedeľa

09.15

MM sv. omša: za + matku Alžbetu

sv. omša: za ZBP pre Evu

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme aj my
vo svojich modlitbách na jednotu medzi kresťanmi.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.
• V nedeľu je 67. svetový deň malomocných.
• Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
• Oznam z biskupského úradu:
Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej
januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka
bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa
môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy
vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude
zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore
katolíckych škôl.

