
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

07. dec. 2020 pondelok Sv. Ambróza       spomienka 
08. dec. 2020 utorok Nepoškvrnené počatie Panny Márie   slávnosť 
12. dec. 2020 sobota Panny Márie Guadalupskej    ľub. spomienka 
13. dec. 2020 nedeľa Tretia adventná nedeľa   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže  Margity Frianovej 
 utorok  06.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  17.30 MM sv. omša:  
 streda 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Fabiána pri 80-tke a celú rodinu 

 štvrtok 06.00 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov a celú rodinu 
 piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre rodinu Blahunkovú a Fašiangovú 
 sobota  06.00 MM sv. omša: za ZBP pre Jána 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: 

  08.00 MM sv. omša:  
  10.30 JK sv. omša: za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: utorok 16.00 JK sv. omša: 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Boženu Vallovú (výročná) 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes bola pri svätých omšiach zbierka na práce v lese. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh 

zaplať. 
• Ranné sväté omše v týždni budeme sláviť ako rorátne sväté omše. 
• Počas slávenia svätých omší obsadzujte iba miesta označené zeleným bodom. Je to 

naznačené tak, aby sme zachovali šachovnicové sedenie. Aj keď rodinní príslušníci môžu byť 
pri sebe, rešpektujme značenie. Pre ostatné akcie v kostole, napr. vysluhovanie sviatosti 
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zmierenia, platí pravidlo jeden človek na 15m². V prípade farského kostola je to 40  ľudí, 
vrátane kňaza a asistencie. 

• Treba rátať s tým, že tohto roku vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami nebude 
v  takej forme, ako býva zvykom. Kvôli súčasným obmedzeniam kňazi neprídu. Spovedať 
budeme s tým, že budete mať dostatok času na prijatie tejto sviatosti počas tretieho a štvrtého 
adventného týždňa. Prosím, aby ste si prijatie tejto sviatosti neodkladali na poslednú chvíľu. Ak 
je to možné, nespoliehajte sa na spovedanie v okolitých farnostiach. Tiež tam budú spovedať 
iba domáci kňazi.


