
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

01. nov. 2017 streda Všetkých svätých slávnosť
02. nov. 2017 štvrtok Spomienka na verných zosnulých
04. nov. 2017 sobota Sv. Karola Boromejského spomienka
05. nov. 2017 nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + rodičov Varečkovcov a starých rodičov
utorok 17.30 MM za + brata Miroslava pri nedožitých narodeninách
streda 08.00 MM za veriacich našej farnosti
štvrtok 08.00 MM

17.30 MM spoločný úmysel
piatok 17.30 MM za ZBP pre matku, rodinu a Martinka
sobota 07.00 MM za ZBP pre členov ruže Evy Frianovej
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: streda 09.15 JK

štvrtok 17.00 JK
nedeľa 09.15 MM

Trstené streda 10.30 MM odpustová svätá omša

FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe kostola.

• Úmysly spoločnej svätej omše na Dušičky budem zapisovať do utorka 31. októbra v  sakristii 
farského kostola vždy po skončení večernej svätej omše.

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy z domova a misií. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť 
v sakristii farského kostola.

• Sviatosť zmierenia pred Dušičkami budem vysluhovať vo farskom  kostole v pondelok od 16.00 
hodiny a v utorok od 15.00 hodiny. Spovedať budem aj v piatok od 16.00 hodiny.

• V stredu 1. novembra 2017 o 15.00 hodine vás pozývam na pobožnosť za duše v očistci. Bude 
na cintoríne. Ak by počasie nedovolilo, pobožnosť sa uskutoční v kostole. Dušičková pobožnosť 
bude aj vo filiálke Pavlova Ves.
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• Pozývam Vás na krátke pobožnosti na cintoríne v pracovné dni od 2. novembra 2015 do 
8. novembra 2015  po skončení svätých omší.

• Piatkové stretnutia detí na fare budú v zimnom období začínať od 16.00 hodiny.

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.

• Odpustky v prospech zosnulých
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa 
Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď predtým, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel sv. otca.
2. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a aspoň v mysli sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky 
pre duše v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.


