
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

01. jan. 2019 utorok Panny Márie Bohorodičky slávnosť
02. jan. 2019 streda Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho spomienka
03. jan. 2019 štvrtok Najsvätejšie meno Ježiš spomienka
06. jan. 2019 nedeľa Zjavenie Pána slávnosť

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.00 MM
utorok 08.00 MM za veriacich našej farnosti

17.00 MM
streda 08.00 MM za + Justínu Uhrinovú
štvrtok 17.30 MM za ZBP pre syna pri 50-tke a celú rodinu
piatok 17.30 MM za + kňaza Romana (*100 r.)
sobota 08.00 MM za + rodičov a brata
nedeľa 08.00 JK za veriacich našej farnosti

10.30 MM

Pavlova Ves: utorok 09.15 JK
štvrtok 16.00 JK za ZBP pre otca pri 75-tke
nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k vianočnej výzdobe našich 
chrámov.

• V pondelok 31. 12. 2018 budeme sláviť svätú omšu o 17.00 ako ďakovnú svätú omšu, a to za 
všetky dary a milosti, ktoré sme dostali od Boha počas tohto  roku.

• 1. január je svetovým dňom pokoja. Pamätajme naň vo svojich modlitbách.

• V noci z pondelka na utorok o 23.30 otvoríme kostol pre tých, ktorý v ňom chcú privítať nový rok. 
Kostol zavrieme krátko po polnoci.

• Úmysly svätých omší na mesiac január budem zapisovať v stredu po rannej svätej omši vo 
farskom kostole.

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• 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.

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

štvrtok od 17.00
piatok od 16.00

Prvý piatok je najmä o svätom prijímaní, nie o sviatosti zmierenia. Platí aj vianočná svätá 
spoveď.

• V sobotu 5. januára 2019 o 17.00 budeme mať vo farskom kostole vianočný organový koncert. 
Na organe bude hrať Metod Rakár a spevom ho bude sprevádzať Veronika Gregusová. Srdečne 
Vás pozývame.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Matúš Danko, syn Jozefa a Boženy rod. Mackovej, narodený v Martine, bývajúci v Jalovci
a
Barbora Volajová, dcéra Jána a Evy rod. Lisej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.


