
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

15. okt. 2020 streda Sv.Terézie od Ježiša spomienka
17. okt. 2020 sobota Sv. Ignáca Antiochijského ľub. spomienka
18. okt. 2020 nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Ivety Pikalovej
utorok MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (30 r.) a ich rodinu
streda MM sv. omša: za + otca Františka Fendeka a za ZBP pre rodinu
štvrtok MM sv. omša: za ZBP pre manžela a celú rodinu
piatok MM sv. omša: za + rodičov Mackovcov a brata Jozefa
sobota 17.00 MM sv. omša: za + manžela Valeriána a rodičov
nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

08.00 JK sv. omša: 
10.30 MM sv. omša:

Pavlova Ves: nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na žiadosť Ministerstva zdravotníctva, Úradu 
verejného zdravotníctva a krízového štábu rozhodol od 12.10. do 1.11. 2020 zrušiť verejné 
slávenie bohoslužieb v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský 
Mikuláš, a to len s výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie zostávajú 
s  limitom 50 účastníkov. Denné bohoslužby od pondelka do soboty sa teda dočasne verejným 
spôsobom sláviť nebudú. Spišské biskupstvo prosí kňazov aj veriacich, aby toto nariadenie vzali 
na vedomie a uposlúchli. Kňazi nech svätú omšu v bežný deň slávia súkromne, a postarajú sa 
tak o prisľúbené úmysly, avšak bez účasti veriacich. Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb 
je pre nás bolestnou záležitosťou, avšak v zhoršujúcej sa situácii ide o ochranu zdravia a života 
všetkých. Spišský diecézny biskup povzbudzuje veriacich, aby pozastavenie verejného slávenia 
neviedlo k ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, v ktorých sa musíme ešte viac 
usilovať o život v posväcujúcej milosti, pravidelne sa modliť, a vyprosovať od Pána zastavenie 
šírenia choroby. Mons. Štefan Sečka zároveň vyzýva k zvýšenej zodpovednosti s ohľadom na 
zdravie blížnych a uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti, modlitbách a požehnaní.

• V sobotu pozývam chlapov od 8.00 hodiny na brigádu na farský úrad. Treba spracovať drevo 
(píliť, štiepať a ukladať). Za pomoc úprimné Pán Boh zaplať.
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• Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri svätých omšiach sa uskutoční zbierka na misie. Za 
milodary úprimné Pán Boh zaplať.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Peter Gustáv Hrbatý, syn Petra a Márie rod. Královej, narodený v Ružomberku, bývajúci 
v Ľubeli
a
Zuzana Bobková, dcéra Ignáca a Alexandry rod. Tóthovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.


