
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

25. dec. 2017 pondelok Narodenie Pána slávnosť
26. dec. 2017 utorok Sv. Štefana slávnosť
27. dec. 2017 streda Sv. Jána sviatok
28. dec. 2017 štvrtok Sv. Neviniatok sviatok
31. dec. 2017 nedeľa Sv. Rodiny sviatok

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 00.00 MM
08.00 MM za veriacich našej farnosti
10.30 JK 

utorok 08.00 MM za ZBP pre členky rehoľnej komunity
streda 08.00 MM za ZBP pre Jarmilu pri 90-tke
štvrtok 08.00 MM za uzdravenie vnučky
piatok 08.00 MM za ZBP pre Oľgu (90 r. života)
sobota 08.00 MM za ZBP pre Olivera
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: nedeľa 22.00 JK
pondelok 09.15 MM
utorok 09.15 JK
nedeľa 09.15 MM

Trstené utorok 10.30 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Pred polnočnou svätou omšou si vo farskom kostole budete môcť zaspievať vianočné koledy.

• Pri svätých omšiach na Narodenie Pána sa bude konať vianočná ofera.

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 
kostola.

• Srdečne Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v pondelok o 15.00 hodine vo 
farskom kostole.
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• Úmysly svätých omší na mesiac január budem zapisovať v utorok po rannej svätej omši vo 
farskom kostole.

• Aj tohto roku chcem prejsť našu farnosť v rámci koledy - požehnanie príbytkov. Samotná koleda 
začne v stredu po rannej svätej omši. Pôjdem len k tým, ktorí chcú požehnanie domu. Domy si 
označte stužkou, príp. nech niekto z rodiny počká pri ceste. Začneme podobne ako vlani. Od 
začiatku dediny po hlavnej ceste smerom na Jalovec. Neskôr budem pokračovať po ostatných 
uliciach v Bobrovci a vo filiálkach našej farnosti.

• Počas vianočného obdobia si môžete zakúpiť DVD s koncertom chrámového zboru pri kostole 
sv. Juraja a s jasličkovou pobožnosťou. Cena jedného DVD je 5 eur.

• Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti v sobotu 30. 12. 2017.

• V nedeľu 31. 12. 2016 budeme sláviť svätú omšu o 10.30 aj ako ďakovnú svätú omšu, a to za 
všetky dary a milosti, ktoré sme dostali od Boha počas tohto  roku.

• V noci nedele na pondelok od 23.30 otvoríme kostol pre tých, ktorý v ňom chcú privítať nový rok. 
Kostol zavrieme krátko po polnoci.


