
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
30. 11. 2022 streda Sv. Ondreja       sviatok 
3. 12. 2022 sobota Sv. Františka Xaverského     spomienka  
4. 12. 2022 nedeľa 2. adventná nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 06.00 MM sv. omša:  za ZBP pre rodiny 
 utorok  06.00 MM sv. omša: za + Máriu, Jozefa a Ladislava 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + matku Annu (výročná) 
 štvrtok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku Rozáliu 
 piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre manžela Petra a pre celú rodinu 

 sobota    06.00 MM sv. omša:  za ZBP pre matku a manželku pri 50-tke  
     a pre celú rodinu  
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za ZBP pre matku a manželku pri 60-tke  
     a pre celú rodinu 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Rozálie Kelušákovej 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa pri svätých omšiach koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh 

zaplať. 
• Ranné sväté omše v týždni budeme sláviť ako rorátne sväté omše. 
• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Na nástenke v pitvorci kostola sa nachádza zoznam členov Spoločenstva Božského srdca 
Ježišovho. Prosím členov, aby si pozreli, do ktorej skupinky patria a zároveň si všimli svoj 
termín deviatnika k Božskému srdcu. Samotný zoznam je umiestnený aj na internetovej stránke 
farnosti. 

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

 pondelok  po rannej svätej omši 
 utorok  po rannej svätej omši 
 streda  od 16.30 
 štvrtok  od 16.10 
 piatok  od 15.30 
  
 V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny. 

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00 
hodiny.


