
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

22. feb. 2018 štvrtok Katedra sv. Petra sviatok
25. jan. 2018 nedeľa Druhá pôstna nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + Štefana a Natáliu, syna Vladimíra a Jozefa
utorok 07.00 MM za + rodičov a Martu Kovačičovcov
streda 17.30 MM za rodičov Rakovcov, Fašiangovcov a manžela Štefana
štvrtok 07.00 MM za + Margitu Adamčiakovú 
piatok 17.00 krížová cesta

17.30 MM za ZBP pre  jubil. manželov (55 r. sobáša) a ich rodinu
sobota 07.00 MM za + otca a manžela
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
14.00 krížová cesta

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + manžela
nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.

• Dnes sa konala jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. 

• V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť 
zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pre nás je záväzný jeden deň.

• V piatok 23. februára 2018 sa v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka budú modliť 
bohoslovci za našu farnosť v rámci tzv. Mosta so seminárom. Pamätajme aj my vo svojich 
modlitbách na kňazský seminár a všetkých bohoslovcov.

• Tento týždeň stretnutie detí (kvôli prázdninám) na fare nebude.

• Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na 
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, prosíme, príďte to nahlásiť na 
farský úrad do 28. februára 2018.

• Oznam z biskupského úradu: Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete 
charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o vašu podporu a 
zároveň ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku 
chceme použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.
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