
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

25. dec. 2018 utorok Narodenie Pána slávnosť
26. dec. 2018 streda Sv. Štefana sviatok
27. dec. 2018 štvrtok Sv. Jána sviatok
28. dec. 2018 piatok Sv. neviniatok sviatok
30. dec. 2018 nedeľa Svätej rodiny

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 06.00 MM za ZBP pre rodinu Mularčíkovú
utorok 00.00 MM

08.00 JK
10.30 MM za veriacich našej farnosti

streda 08.00 MM za ZBP pre sestry v komunite
štvrtok 08.00 MM za + manžela, rodičov a súrodencov
piatok 17.30 MM za + manžela Jána
sobota 08.00 MM za + brata Jozefa (výročná)
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK

Pavlova Ves: pondelok 22.00 JK
utorok 09.15 MM
streda 09.15 JK za + Juraja Mravca
nedeľa 09.15 MM

Trstené streda 10.30 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 
kostola.

• Pred polnočnou svätou omšou si vo farskom kostole budete môcť zaspievať vianočné koledy.

• Pri svätých omšiach na Narodenie Pána sa bude konať vianočná ofera.

• Srdečne Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť spojenú s koncertom Chrámového zboru pri 
kostole sv. Juraja, ktorá bude v utorok o 15.00 hodine vo farskom kostole.
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• Svätú omšu v piatok bude sprevádzať hrou a svojim spevom hudobné zoskupenie Laeto animo 
z Liptovského Mikuláša. Účinkuje v ňom aj naša kantorka Alenka. Srdečne pozývame.

• Aj tohto roku chcem prejsť našu farnosť v rámci koledy - požehnanie príbytkov. Samotná koleda 
začne vo štvrtok po rannej svätej omši. Pôjdem len k tým, ktorí chcú požehnanie domu. Domy si 
označte stužkou, príp. nech niekto z rodiny počká pri ceste. Začneme podobne ako vlani. Od 
začiatku dediny po hlavnej ceste smerom na Jalovec. Na ďalší deň (v piatok od 9.00 - 16.00 
hodiny) budem pokračovať po ostatných uliciach v Bobrovci a neskôr vo filiálkach našej farnosti.

• Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti v sobotu 29. 12. 2018. Tí, ktorí máte záujem 
o túto koledu, prihláste sa tak, že sa zapíšete na pripravený papier v predsieni kostola.

• Prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme, aby poslali v najbližších dňoch na účet 
cestovnej kancelárie zálohu za púť (350 €). Zvyšok bude treba zaplatiť v novom roku. Účet 
cestovnej kancelárie je IBAN: SK90 1100 0000 0026 2608 1630. Variabilný symbol: 7031403. 
Do poznámky treba uviesť svoje meno a priezvisko. Ak by niekto potreboval kópiu zmluvy, môže 
si ju vyzdvihnúť na farskom úrade.


