RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
4. 10. 2022 utorok

Sv. Františka Assiského

spomienka

5. 10. 2022 streda

Sv. Faustíny Kowalskej

ľub. spomienka

7. 10. 2022 piatok

Ružencovej Panny Márie

spomienka

8. 10. 2022 sobota

Výročie posvätenia farského kostola v Bobrovci

9. 10. 2022 nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

16.00 MM pohrebný obrad: za + Matejka Baráneka
18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 80-tke a pre celú rodinu

utorok

18.30 MM sv. omša: za + rodičov a brata Jána

streda

18.30 MM sv. omša: za + rodičov Alojza a Annu Kunovcov,
rodičov Varečkovcov a súrodencov

štvrtok

18.30 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (60 r. sobáša)
a pre celú ich rodinu

piatok

18.30 MM sv. omša: za + Štefániu Jaloveckú

sobota

06.30 MM sv. omša: za + brata Karola
a rodičov Gustáva a Rudolfa Subjakovcov
08.00 MM sv. omša:
15.30 MM sv. omša: za jub. manželov a ich rodinu

nedeľa

06.30 MM sv. omša:
08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
10.30 MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok

16.00 JK

sv. omša: za + z rodiny Jurkulákovej,
Gejdošovej a Nestešovej

nedeľa

09.15 JK

sv. omša:
FARSKÉ OZNAMY

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

• Októbrové pobožnosti svätého ruženca, ak nebude inak vyhlásené, budú mať začiatok pol
hodiny pred svätou omšou (vrátane nedele). Za nábožnú účasť v spoločenstve veriacich (päť
desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami, sväté prijímanie
v ten deň, modlitba na úmysel Svätého otca) možno získať úplné odpustky.
• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík a Hlasy. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii
farského kostola.
• V piatok budú mať deti o 17.00 hodine na farskom úrade eRko stretnutie.
• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude
vysluhovať takto:
pondelok od 18.00 hodiny
utorok
od 18.00 hodiny
streda
od 17.30 hodiny
štvrtok
od 17.00 hodiny
piatok
od 16.30 hodiny
V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30.
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Martin Hric, syn Jána a Dariny rod. Konfráterovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Dana Kustrová, dcéra Pavla a Emílie rod. Ambrozyovej, narodená v Liptovskom Mikuláši,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 3x.

