
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

15. 10. 2021 piatok Sv. Terézie od Ježiša     spomienka 
16. 10. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
17. 10. 2021 nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za + Vladimíra a Evu Joobovcov 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre syna pri 50-tke a pre celú rodinu 
 streda 17.30  MM sv. omša:  za ZBP pre dcéru pri 50-tke a pre celú rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + rodičov, manžela, syna a švagrinú 

 piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Zuzanu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pri živ. jubileu 75 rokov 
     a pri 45. výročí manželstva 
 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 + otca  
       a za ZBP pre matku a pre celú rodinu 
 nedeľa  09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Je možnosť predplatiť si časopis Hlasy na ďalšie obdobie. Cena predplatného je 12 €. 
Deti, ktoré budú mať záujem o eRko stretnutia na fare, nech sa zapíšu v priebehu týždňa po 
svatých omšiach v sakristii farského kostola. 
• 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. 
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Oznam z biskupského úradu: 

Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme 
Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti 
v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. 
Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom (v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro 
a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke 
www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac 
informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk   
Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom, vďaka vám budeme 
môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú. 
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