
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

22. okt. 2020 štvrtok Sv. Jána Pavla II. ľub. spomienka
24. okt. 2020 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
25. okt. 2020 nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok MM sv. omša: za ZBP pre rodinu
utorok MM sv. omša: za + rodičov, bratov a starých rodičov
streda MM sv. omša: za ZBP pre Matúša
štvrtok MM sv. omša: za + z rodiny Gregorovej, Pieterovej a Zajacovej
piatok MM sv. omša: za ZBP pre kostolníkov 

a dobrodincov farského kostola s ich rodinami
sobota MM sv. omša: za šírenie kultúry života na Slovensku, 

za požehnanie a posilnenie pre manželstvá 
a rodiny v našej krajine

sobota 15.00 sv. omša sobášná: Hrbatý - Bobková
nedeľa MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: nedeľa JK sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Sväté omše sa pre verejnosť až do odvolania sláviť nebudú.

• Celá cirkev slávi 18. 10. 2020 Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za 
Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté 
koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, 
prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše 
milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Ak by niekto nemohol alebo nevedel 
poskytnúť pomoc misiám cez e-zbierku, môže tak vykonať na farskom úrade v nedeľu.

• Dnes bude otvorený kostol pre súkromnú adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou do 17.00 
hodiny.

• 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.

mailto:bobrovec@kapitula.sk
http://misijnediela.sk/podpora/


• 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 3x.


