
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

03. sep. 2018 pondelok Sv. Gregora Veľkého spomienka
07. sep. 2018 piatok Sv. Košických mučeníkov spomienka
08. sep. 2018 sobota Narodenie Panny Márie sviatok
09. sep. 2018 nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + Jána Mikušiaka (výročná)
utorok 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Milana a Františku
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Albína
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre syna (40 r.) a celú rodinu
piatok 18.30 MM sv. omša: poďakovanie za dar života pri 85-tke manžela
sobota 07.00 MM sv. omša: za + švagra Jozefa, Tibora a švagrinú Alenu

15.00 MM sobášny obrad: Pažitný - Bellová
nedeľa 08.00 JK sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Vilmu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich 
chrámov.

• Deti pozývam zapojiť sa do projektu Malý misionár. Pri svätej omši na budúcu nedeľu si 
vyzdvihnú brožúrku s názvom S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Do nej si budú počas 
školského roka lepiť obrázky, ktoré budú dostávať od našich animátorov.

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 17.30 hodiny
utorok po rannej svätej omši
streda od 17.30 hodiny
štvrtok od 17.00 hodiny
piatok od 16.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.
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• 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.

 
• Od 7. marca 2019 do 14. marca 2019 plánujeme púť do Svätej zeme. Je spojená s návštevou 

Jordánska a mestečka Petra. Sprievodcom púte bude PaedDr. Michal Pitoniak. Ak by ste sa 
chceli zúčastniť tejto púte, prihláste sa na fare. Cena púte je 700 €, plus poplatky vo Svätej zemi 
a v Jordánsku. Prihlásiť sa treba do konca septembra. Prihlásiť sa dá aj neskôr, ale už priamo v 
kancelárii cestovnej agentúry. Bližší program nájdete na nástenkách a webovej stránke farnosti.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Michal Pažitný, syn Jaroslava a Gabriely rod. Kellovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a
Lucia Bellová, dcéra Jozefa a Jany rod. Matiasovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 3x.

2.
Michal Oravec, syn Jána a Anny rod. Chlepkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Trstenom
a
Marta Jurinová, dcéra Martina a Marty rod. Rakovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 3x.


