
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

21. jan. 2019 pondelok Sv. Agnesy spomienka
24. jan. 2019 štvrtok Sv. Františka Saleského spomienka
25. jan. 2019 piatok Obrátenie sv. Pavla sviatok
26. jan. 2019 sobota Sv. Timoteja a Títa spomienka
27. jan. 2019 nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 14.00 MM pohreb: za + Dušana Bacúra
17.30 MM za + krstnú mamu Kláru (výročná) 

utorok 17.30 MM za ZBP pre matku pri 70-tke a celú rodinu
streda 17.30 MM za ZBP pre dcéru Máriu, jej deti Stanislava a Eriku
štvrtok 17.30 MM za ZBP pre Zuzanu pri 80-tke
piatok 17.30 MM za + Václava, rodičov Horvátovcov a brata Júliusa
sobota 07.00 MM za ZBP pri 70-tke a celú rodinu 

15.00 MM sobášna svätá omša: Sliacky - Tomanová 
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + rodičov Jozefa a Annu Krčáhovcov
nedeľa 09.15 MM

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.

Oznam z biskupského úradu:

• Srdečne Vás pozývame v sobotu 26. januára 2019 o 12.00 hod. na hokejový charitatívny turnaj 
kňazov Spišskej, Košickej, Banskobystrickej diecézy a rehoľníkov, ktorý sa uskutoční na Zimnom 
štadióne v Ružomberku. Vstupné na turnaj je dobrovoľné a výťažok bude venovaný 
novootvorenému krízovému centru pomoci Dorka v Ružomberku. Svojou prítomnosťou 
a autogramiádou podporí charitatívnu akciu brankár Ján Laco, ktorý venoval do tomboly svoj 
dres. Príďte povzbudiť svojich kňazov. Pre tých, ktorí sa nemôžu podujatia zúčastniť, bude celý 
turnaj prenášaný online prostredníctvom TV LUX.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. 
Martin Sliacky, syn Ladislava a Márie rod. Haluškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Trstenom
a
Lucia Mária Tomanová, dcéra Ivana Javora a Márie Tomanovej, narodená v Bratislave, 
bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 3x.


