RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
1. apr. 2021

štvrtok

Zelený štvrtok

2. apr. 2021

piatok

Veľký piatok

3. apr. 2021

sobota

Biela sobota

4. apr. 2021

nedeľa

Veľkonočná nedeľa
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre švagra pri živ. jubileu

utorok

18.30 MM sv. omša: za + manžela Pavla

streda

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Evy Frianovej

štvrtok

18. 00 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Marty Kunovej

piatok

10.00 MM krížová cesta:
15.00 MM obrady:

sobota

07.00 MM ranné chvály:
19.30 MM sv. omša:

nedeľa

10.00 MM sv. omša: za ZBP pre Milana pri 60-tke a celú rodinu
FARSKÉ OZNAMY

• Dnes sa o 15.00 hodine pomodlíme krížovú cestu. Bude obetovaná za deti našej farnosti.
• Bohoslužby v týždni budú vysielané prostredníctvom internetu. Adresy, na ktorých môžte
sledovať sväté omše a bohoslužby budú umiestnené na internetovej stránke farnosti, na
sociálnej sieti farnosti a na internetovom portáli youtube.com, kanál farnosť Bobrovec.
• Starších a chorých našej farnosti kvôli veľkonočnej spovedi a svätému prijímaniu navštívim
v stredu. Začnem o 8.00 hodine.
• Zelený štvrtok je dňom Pánovej večere. U nás sa bude sláviť svätá omša o 18.00 hodine. Po nej
bude tichá adorácia do 20.00 hodiny.
• Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Pána Ježiša. V tento deň nás viaže prísny pôst.
O 10.00 hodine sa pomodlíme krížovú cestu a o 15.00 hodine sa budú sláviť obrady Veľkého
piatku.

• Biela sobota je vigíliou Pánovho zmŕtvychvstania. O 7.00 hodine sa pomodlíme ranné chvály
s posvätným čítaním. Potom vyložím Sviatosť oltárnu k adorácii. Večerná svätá omša začne
o 19.30.
• Počas Veľkého piatku a Bielej soboty budeme mať otvorenú minimálne predsieň farského
kostola.
• V nedeľu ráno o 6.00 hodine požehnám veľkonočný pokrm. Nemôžeme to urobiť v kostole,
preto tento obrad vykonám v záhrade okolo kostola.
• Všetky obrady Veľkého týždna a Veľkonočnej nedele budú vysielané online. Slávenie Bielej
soboty a Veľkonočnej nedele bude vysielané aj v TV Liptov.

