
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
7. 12. 2022 streda Sv. Ambróza       spomienka 
8. 12. 2022 švtrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie   slávnosť 
10. 12. 2022 sobota Panny Márie Loretánskej    ľub. spomienka  
11. 12. 2022 nedeľa 3. adventná nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 06.00 MM sv. omša:  za + Mariána Šutláka 
 utorok  06.00 MM sv. omša: za + Mikuláša Vargu a Annu r. Tomkovú 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + Gabrielu Kellovú 
 štvrtok 06.00 MM sv. omša: za + rodičov 
  17.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
 piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre manžela Petra pri 70-tke 

 sobota    06.00 MM sv. omša:  za + Blažeja a Magdalénu Tomkovcov 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za + Jána Gregora (výročná) 

Pavlova Ves: štvrtok 17.00 JK sv. omša:   
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Ranné sväté omše v týždni budeme sláviť ako rorátne sväté omše. 
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 
• V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsahom týchto dní je Príchod Kristovho 

kráľovstva do rodín: duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je pre nás 
jeden deň. 

• V stredu po svätej omši zvolávam stretnutie hospodárskej rady farnosti. 
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• 9. 12. 2022 Vás po svätej omši pozývame na hudobno - poetické pásmo, ktoré pre nás 
vytvorila Poetica Musica. Je to tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom 
vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne spoločenské a duchovné témy 
a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života. 
Program pre nás má názov Adventné snenie. Je to pásmo o tom čo je ozaj dôležité v čase 
naháňania sa za málo podstatnými vecami, o tichu v dobe, keď nás svet pohlcuje hlukom, o 
očakávaní svetla, keď sa strácame v tieňoch a napokon aj o snení človeka o Bohu a o túžbe 
Boha po človeku… 

• Folkórny súbor Vŕbové prútie - Litvor Vás pozýva na vianočný koncert s názvom „Hosť do 
domu, Boh do domu.“ Koncert sa uskutoční 11. decembra 2022 o 16.00 hodine v Kostole 
všetkých svätých v Trstenom o 16.00 hodine.


