RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
17. 10. 2022 pondelok

Sv. Ignáca Antiochijského

spomienka

18. 10. 2022 utorok

Sv. Lukáša

sviatok

22. 10. 2022 sobota

Sv. Jána Pavla II.

ľub. spomienka

23. 10. 2022 nedeľa

30. nedeľa v cezročnom období
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

17.30 MM sv. omša: ako poďakovanie za 35 rokov spoločného
života v manželstve a za dar detí a vnúčat

utorok

17.30 MM sv. omša: za + rodičov Františka a Helenu,
Štefániu a Karola a brata Karola

streda

17.30 MM sv. omša: za ZBP pre manžela pri 50-tke a pre rodinu

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za ZBP pre manželov pri 35. výročí sobáša
a za ZBP pre rodinu

piatok

17.30 MM sv. omša: za + manžela Jozefa, rodičov Tkáčovcov,
Šoltýsovcov a súrodencov

sobota

07.00 MM sv. omša: za + z rodiny Kustrovej a Uramovej

nedeľa

06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
08.00 MM sv. omša: za ZBP pre Ivana a pre celú rodinu
10.30 MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok

16.00 JK

sv. omša: za + Ľudovíta Drusku

nedeľa

09.15 JK

sv. omša:

pondelok

15.00 MM sv. omša pohrebná: za + Annu Dančíkovú

sobota:

15.00 MM sv. omša sobášna: Groma - Gromová (Vavrečková)

Trstené:

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.
• V utorok 18. 10. 2022 pozývam všetky deti zúčastniť sa akcie Milión detí sa modlí ruženec.
S deťmi, ktoré sú ochotné modliť sa, sa stretneme v sakristii farského kostola o 16.45. Modlitbu
svätého ruženca začneme pol hodiny pred svätou omšou.
• V stredu pozývam mužov na brigádu na faru. Treba ukladať drevo. Začali by sme o 9.00
hodine.
• Je možnosť predplatiť si časopis Hlasy na ďalšie obdobie. Cena predplatného je 12 €.
• Na stolíku s novinami si môžte vyzdvihnúť Malý modlitebník. Je tam aj časopis Rebrík. Ten
môžte zobrať Vašim deťom alebo vnúčatám domov. Vydavateľstvo Don Bosco nám poslalo
tieto dva čísla ako sponzorský dar.
• Budúca nedeľa je Misijnou nedeľou. Celá cirkev sa bude modliť najmä za cirkev v Kambodži.
V tento deň sa bude po svätých omšiach konať misijná zbierka v kostoloch. Viac informácii
nájdete na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujem
srdečné Pán Boh zaplať.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
Tadeáš Blahunka, syn Jozefa a Eriky rod. Fašiangovej, narodený v Liptovskom Mikuláši,
bývajúci v Bobrovci
a
Viktória Pikalová, dcéra Juraja a Andrey rod. Šablatúrovej, narodená v Liptovskom Mikuláši,
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.
2.
Martin Pikala, syn Pavla a Ivety rod. Gregorovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci
v Bobrovci
a
Dominika Bukovinská, dcéra Dušana a Zdenky rod. Oravcovej, narodená v Liptovskom
Mikuláši, bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 1x.

