
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
25. 10. 2022 pondelok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours 
v Spišskej Kapitule         sviatok 
28. 10. 2022 piatok Sv. Šimona a Júdu     sviatok 
29. 10. 2022 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka  
30. 10. 2022 nedeľa 31. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre jub. manželov a pre celú rodinu 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za + Miroslava  
     a rodičov Štefana a Helenu Matloňovcov  
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + Vladimíra Kunu a rodičov Fašiangovcov 
 štvrtok 17.30 MM sv. omša: za + Jozefa Lisého (výročná) 
 piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Zuzanu a pre celú rodinu 

 sobota    07.00 MM sv. omša:  za + Artura 
  15.00 MM sv. omša sobášna: Blahunka - Pikalová 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 JK sv. omša:   

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

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnešná nedeľa je Misijnou nedeľou. Celá cirkev sa modlí najmä za cirkev v Kambodži.  Po 

svätých omšiach sa koná misijná zbierka v kostoloch. Za Vaše milodary vyslovujem Pán Boh 
zaplať. 

• 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. 
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• Sväté omše na mesiac november budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 
farského kostola. Úmysly na spoločnú dušičkovú omšu budem zapisovať v priebehu týždňa 
v sakristii farského kostola. 

• V stredu je pre našu farnosť predpísaná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. 
Sviatosť oltárna bude vyložená od 8.00 hodiny a odloží sa pred slávením svätej omše. 

• Hoci tento týždeň nie je prvopiatkovým týždňom, budem vysluhovať sviatosť zmierenia tak ako 
na prvý piatok. A to preto, aby sme už 1. novembra 2022 mohli získavať odpustky pre duše 
v očistci. Sviatosť zmierenia  sa vo farskom kostole bude vysluhovať takto: 

 utorok  od 17.00 hodiny 
 streda  od 16.30  
 štvrtok  od 16.30 
 piatok  od 15.30 

 V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny. 
• Ku starším a chorým pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny. 

• 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 3x. 

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 2x.


