RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
31.
01.
02.
03.

máj 2018
jún 2018
jún 2018
jún 2018

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Sv. Justína
Panny Márie v sobotu
Deviata nedeľa v cezročnom období

slávnosť
spomienka
ľub. spomienka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Bobrovec:

pondelok
utorok
streda
štvrtok

18.30
07.00
18.30
07.00
18.00

MM
MM
MM
MM
MM

piatok
sobota

18.30
06.30
15.00
08.00
10.30

MM sv. omša: za + rodičov Dušana a Alžbetu Gerátovcov
MM sv. omša: za + Margitu a Štefana
sv. omša sobášna: Navrátil - Vrabcová
JK sv. omša:
MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

17.00
09.15

JK sv. omša:
MM sv. omša:

nedeľa

Pavlova Ves: štvrtok
nedeľa

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

za + Štefana a Žanetu
za ZBP pre Jána
za + Jána a Žofiu
za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.
• Úmysly svätých omší na mesiac jún budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii
farského kostola.
• Tento týždeň je
vysluhovať takto:
pondelok
utorok
streda
piatok

prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
od 17.30 hodiny
po rannej svätej omši
od 17.00 hodiny
od 16.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať v stredu od 15.00 hodiny.
• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola. Prosím tých, ktorí sa

zapíšete na túto akciu, aby ste podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov. (Stačí iba raz,
súhlas s menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu stačí podpísať iba raz, je na dobu
neurčitú.)
• Na koniec slávenia svätej omše počas prikázaného sviatku Kristovho tela a krvi plánujeme
v prípade priaznivého počasia procesiu po dedine. Deti prosím, aby si pripravili lupienky kvetov,
ktoré budú rozsýpať pánu Ježišovi počas procesie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní
(speve) hymnu Tantum ergo - Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok
úplné odpustky.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.
• V piatok sa o 16.45 budeme modliť ruženec meditatívnou formou.
• Prihlášky do územného eRko tábora prosíme odovzdať do nasledujúcej nedele v sakristii
farského kostola, príp. Timotejovi Blahunkovi.
• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Peter Navrátil, syn Jozefa a Libuše rod. Mikovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Katarína Vrabcová, dcéra Jaroslava a Márie rod. Fašiangovej, narodená v Bobrovci, bývajúca
v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.
2.
Tomáš Trizna, syn Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Ivana Mrvová, dcéra Karola a Márie rod. Gureckej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca
v Liptovskej Teplej, ohlasujú sa 3x.

