
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 966 22
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

31. júl 2017 pondelok Sv. Ignáca z Loyoly spomienka
01. aug. 2017 utorok Sv. Alfona Máriu de’ Liguori spomienka
04. aug. 2017 piatok Sv. Jána Máriu Vianeya spomienka
05. aug. 2017 sobota Výročie posvätenia HMB v Ríme ľub. spomienka
06. aug. 2017 nedeľa Premenenie Pána

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za ZBP pre matku pri 80-tke a celú jej rodinu
utorok 07.00 MM za ZBP pre Martu pri 55-tke a celú jej rodinu 
streda 18.30 MM za ZBP pre syna pri 50-tke a celú jeho rodinu
štvrtok 18.30 MM za ZBP pre Katarínu a Martina a celú ich rodinu
piatok 18.30 MM za ZBP pre Zuzanu pri 50-tke a celú jej rodinu
nedeľa 08.00 MM

10.30 JK za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za ZBP pre rodinu
nedeľa 09.15 MM 

Trstené: sobota 17.00 MM za + Jána Kunu (výročná)

FARSKÉ OZNAMY

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

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri spracovaní dreva na fare.

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste pomohli rodinám z Jalovca. Som veľmi povzbudený Vašou 
ochotou pomôcť svojim milodarom. V duchu Kristovho hesla „Nech pravá ruka nevie, čo robí 
ľavá!“ neoznámim verejne výsledok tejto zbierky, ale jedná sa o pomerne vysokú čiastku. Ak by 
ste chceli vedieť koľko sa vyzbieralo, opýtajte sa priamo mňa alebo člena hospodárskej rady. Za 
každý milodar nech Vás Boh odmení svojimi milosťami.

• V stredu 2. augusta 2017 môžeme vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplne odpustky 
“Porciunkuly”. Okrem základných podmienok - svätá spoveď krátko pred tým, sväté prijímanie a 
modlitby na úmysel Svätého otca - je potrebné navštíviť farský, františkánsky alebo katedrálny 
kostol, pomodliť sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia vo farskom kostole budem 
vysluhovať takto:

pondelok od 17.30
utorok po rannej svätej omši
streda od 17.30
štvrtok od 16.30
piatok od 16.00

V Pavlovej Vsi budem spovedať v stredu od 15.00 hodiny.

• 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.

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

• V sobotu 5. agusta 2017 sa v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí uskutoční pamätný deň 
smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Program začne o 10.00 hodine. Viac informácii nájdete na 
nástenke pri kostole. 

• Ešte stále existuje možnosť predplatiť svojim deťom časopis s názvom Rebrík. Primárne je 
určený deťom, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ. Cena predplatného je 13,50 €.


