RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC
Bobrovec 78, 032 21 Bobrovec
tel: 044 55 96 622
mail: bobrovec@kapitula.sk
LITURGICKÝ KALENDÁR
01. 11. 2022 utorok

Všetkých svätých

slávnosť

02. 11. 2022 streda

Verných zosnulých

04. 11. 2022 piatok

Sv. Karola Boromejského

spomienka

05. 11. 2022 sobota

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

06. 11. 2022 nedeľa

32. nedeľa v cezročnom období
PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec:

pondelok

13.00 MM sv. omša pohrebná: za + Miroslava Bacúra
07.00 MM sv. omša: za + Luciu (pri nedožitej 50-tke)

utorok

06.30 MM sv. omša:
08.00 JK

streda

sv. omša:

06.30 MM sv. omša: za všetkých zosnulých
08.00 MM sv. omša: na úmysel Svätého otca
17.30 MM sv. omša: spoločný úmysel za zosnulých

štvrtok

07.00 MM sv. omša: za + manžela Dušana a syna Dušana

piatok

17.30 MM sv. omša: za + Valeriána Šinku (výročná)

sobota

07.00 MM sv. omša: za + Jozefa Blahunku a jeho rodičov
15.00 MM sv. omša sobášna: Pikala - Bukovinská

nedeľa

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

sv. omša:

10.30 MM sv. omša:
Pavlova Ves: utorok

Trstené:

09.15 MM sv. omša:

streda

17.00 JK

sv. omša:

štvrtok

16.00 JK

sv. omša: za + Angelu

nedeľa

09.15 MM sv. omša:

utorok

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY
• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.
• Úmysly na spoločnú dušičkovú omšu budem zapisovať ešte v pondelok a utorok po skončení
svätých omší v sakristii farského kostola.
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy a Rebrík. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii
farského kostola.
• 1. novembra 2022 (utorok) Vás pozývam zúčastniť sa pobožnosti za duše zosnulých na
cintoríne. Pobožnosť začne o 15.00 hodine. Ak by počasie nedovolilo, pobožnosť sa uskutoční
v kostole.
• Veriaci, ktorý v deň spomienky na verných zosnulých nábožne navštívi kostol, pomodlí sa
Modlitbu Pána a Vyznanie viery, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre
duše v očistci.
• Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín od 1. - 8. novembra, a aspoň v mysli sa pomodlí za
zosnulých, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre duše v očistci.
• Po skončení svätých omší v týždni od 3. novembra Vás pozývam na krátke pobožnosti na
cintoríne za duše zosnulých.
• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom.
• Ak by ste potrebovali pristúpiť ku sviatosti zmierenia, spovedať budem takto:
dnes (30. 10. 2022)
pondelok
štvrtok
piatok

od 14.00 - 15.00
po rannej svätej omši
po rannej svätej omši
od 16.30

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1.
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 3x.

