
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
17. 1. 2023 utorok Sv. Antona       spomienka 
21. 1. 2023 sobota Sv. Agnesy       spomienka 
22. 1. 2023 nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období (Nedeľa Božieho slova) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Máriu pri živ. jubileu a pre rodinu 
 utorok  14.00 MM sv. omša pohrebná: za + Johanu Belányovú 
  17.30 MM sv. omša: za spásu duše Dušana 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + mnžela, rodičov a  pre rodinu Lackovú 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + sestru Helenu 
 piatok 17.30 MM sv. omša: ako spomienka na narodenie a úmrtie  
     otca Milana Kojša a otca Jozefa Petráša 

 sobota    07.00 MM sv. omša:  za + Milana 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša: 
  10.30 JK sv. omša:  

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Boženu Krempaskú 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:   

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Od 18. do 25. januára 2023 sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme aj my 

vo svojich modlitbách na jednotu medzi kresťanmi. 
• Veriaci, ktorý sa sa počas Týždňa Modlitieb za kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb 

a taktiež na zakončení tohto týžďna modlitieb, môže získať úplné odpustky. 
• Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. 

Na webovej stránke farnosti si môžte si môžte stiahnuť do elektronických zariadení  pobožnosť 
Intronizácie Svätého písma v domácnostiach. Pobožnosť nájdete v sekcii Na stiahnutie. Vo 
svojich domácnostiach sa ju môžeme pomodliť najmä počas budúcej nedele. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk
http://www.farabobrovec.sk/userfiles/ISP.pdf


• Oznamujeme, že sme zrušili vykurovanie farského kostola. SSE nám oprosti minulému roku 
zvýšili preddavkové platby na sumu 6857 € za jeden polrok, pričom vlani to bolo 1612 € za 
polrok. Dokopy sme vlani platili SSE za farský kostol 3224 €, teraz máme platiť 13714 za celý 
rok. Prosím obliekajte na sväté omše a pobožnosti teplejšie. Je možné, že nám vláda SR 
„pomôže,“ pretože to sľubuje už niekoľko mesiacov.


