
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

30. nov. 2017 štvrtok Sv. Ondreja sviatok
02. dec. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
03. dec. 2017 nedeľa Prvá adventná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + manžela Zdena Navrátila a rodičov Kellovcov
utorok 17.30 MM za + Štefana Moravčíka
streda 17.30 MM za ZBP pre Branislava (40 r.) a jeho rodinu
štvrtok 17.30 MM za + Rudolfa Lehotského
piatok 17.30 MM za + Viliama a Alžbetu Ogáryovcov a starých rodičov
sobota 07.00 MM za ZBP pre dvojčatá a ich rodičov
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + Jozefa a Katarínu, brata a manžela

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úmysly svätých omší na mesiac december budem zapisovať v sakristii farského kostola 
v pondelok po svätej omši.

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 16.30 hodiny
utorok od 16.30 hodiny
streda od 16.30 hodiny
štvrtok od 16.00 hodiny
piatok od 15.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.

• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.
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• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu 
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do 
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola. V piatok o 15.45 sa 
pred Sviatosťou oltárnou pomodlíme meditatívny ruženec.

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

• Pri svätých omšiach v nedeľu požehnám adventné vence.

Oznamy z biskupského úradu:

• Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu.  Spišská 
katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí  prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo 
zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. 
Tu sa budú nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre 
zdravotne post ihnutých  a seniorov, pr iestory potravinovej pomoci, agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym. Srdečne 
Pán Boh zaplať a požehnaj! PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ

• Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku srdečne pozýva žiakov a rodičov 5. a 9. ročníkov 
a  všetkých priateľov školy, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo štvrtok 
30.  novembra 2017 na Gymnáziu sv. Andreja. Podrobnosti programu nájdete na internetovej 
stránke školy www.gsa.sk.

• Svätý Otec František zvolal na budúci rok celosvetovú synodu o mladých a jeho prianím je, aby 
sa do jej príprav zapojilo čím viac mladých z celého sveta. Prosíme mladých ľudí, aby vyplnili 
dotazník, ktorý nájdete na vlákne www.mamnazor.sk <http://www.mamnazor.sk>. Jeho vyplnenie 
zaberie len niekoľko minút. Je veľmi dôležité, aby ho vyplnilo čo najviac mladých. Dotazník je 
potrebné vyplniť najneskôr do 30. novembra 2017.
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