
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

24. dec. 2017 nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + rodičov Vrabcovcov a Perečkovcov
utorok 17.30 MM za + rodičov a brata Jána
streda 06.00 MM za + rodičov a súrodencov
štvrtok 06.00 MM za ZBP pre Máriu pri 85-tke
piatok 06.00 MM za + manžela Miroslava a švagrov Milana a Karola
sobota 06.00 MM za + manžela Jaroslava
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: streda 17.00 JK za ZBP pre členov ruže z Bobrovčeka

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Ku chorým a starším pred vianočnými sviatkami pôjdem v pondelok od 8.00 hodiny.

• Vo štvrtok po rannej svätej omši pozývam deti na raňajky.

• Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami sa v našej farnosti bude vysluhovať takto:
Pavlova Ves: streda 20. 12. 2017 od 16.00 - 17.00 hodiny.
Bobrovec: sobota 23. 12. 2017 od 10.15 - 12.00 hodiny. 

• Piatkové stretnutia detí na fare budú pokračovať až po prázdninách.

• V sobotu o 13.00 hodine Vás pozývam na brigádu. Vo farskom kostole nám treba urobiť 
vianočnú výzdobu.

• Tento rok sme sa rozhodli vo farnosti zaviesť vianočnú poštu. V úprimnom ľudskom prejave   
poďakovať blížnemu, odpustiť, napísať pár krásnych slov, povedať niekomu, že je výnimočný. 
(Chcem ti za niečo v tomto roku poďakovať.   Chcem ti povedať prepáč. Chcem ti povedať že si 
výnimočný, -á. Chcem ti odpustiť. Chcem ti povedať… Zabudnime na to. Chcem ťa len tak 
potešiť.   Chcem ti povedať že ťa mám rád….) Možno to niekedy nejde ľahko slovami, a preto je 
tu možnosť napísať to do listu. V kostole je pripravená škatuľa, do ktorej  je možné vhodiť list 
konkrétnemu človekovi s takýmto obsahom. List možno adresovať komukoľvek. Môžete a 
nemusíte ho podpísať. Váš list bude na Vianoce  umiestnený v kostole. Adresát si ho nájde.
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• Spišská katolícka charita, Dom svätej Kláry, vás pozýva na vianočné stretnutie s názvom Špirála 

lásky. Je spojené so zapaľovaním sviečok. Podujatie sa organizuje v  rovnakom čase na 
viacerých miestach sveta, najmä vo Francúzku. Sviečky si môžete zakúpiť po svätej omši. 
Zapaľovať sa budú od 21. 12. -  23. 12. 2017 pred farským kostolom v Liptovskom Mikuláši 
alebo si ich môžete zapáliť aj doma. Cena sviečky je dobrovoľný príspevok (odporúčaná cena 1 
€). Kúpou sviečky prispejete na obnovu strechy krízového centra, ktoré je v havarijnom stave. 
Ďalšie informácie si môžete nájsť na nástenke pri farskom kostole svätého Mikuláša 
v Liptovskom Mikuláši.


