
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

       
25. 12. 2022 nedeľa Narodenie Pána 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 06.00 MM sv. omša:  za ZBP pre sestru a pre rodinu 
  13.00 MM sv. omša pohrebná: za + Antona Garba 
 utorok  06.00 MM sv. omša: za ZBP pre Štefana pri 80-tke a pre rodinu 
 streda 06.00 MM sv. omša:  za ZBP pre manželov Ladislava a Janku   
     pri ich 60-tkách a pre celú rodinu 
 štvrtok 06.00 MM sv. omša: za ZBP pre matku Máriu pri 90-tke  
     a pre jej deti s rodinami 
 piatok 06.00 MM sv. omša: za ZBP pre Máriu Šinkovú pri 90-tke  
     a pre celú rodinu 

 sobota    06.00 MM sv. omša:  za + otca Františka, Mateja,  
     strýka Bohuša a švagra Pavla 
 nedeľa 00.00 MM sv. omša:  
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša:   
 sobota 22.00 JK sv. omša: 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Ranné sväté omše v týždni budeme sláviť na spôsob rorátnych svätých omší. 
• Úmysly svätých omší na mesiac január budem zapisovať v pondelok 19. 12. 2022 po svätej 

omši vo farskom kostole. 
• V utorok po svätej omši pozývam deti na faru na raňajky. 
• Ku starším a chorým našej farnosti pôjdem vo štvrtok  22. 12. 2022 od 8.00 hodiny. Adresy 

chorých mi môžte hlásiť do stredy 21. decembra 2022 (vrátane). 
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• Pri svätých omšiach na Narodenie Pána sa bude konať vianočná ofera. 
• Ak by niekto potreboval pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedať budeme dnes vo farnosti 

Liptovský Mikuláš, a to od 15.00-18.00 hodiny. 
• Ďalšie termíny spovedania v iných farnostiach: 
 Liptovský Mikuláš 18. december 2022  15.00 - 18.00 
    22. december 2022  18.00 - 19.00 
 Palúdzka  21. december 2022  15.30 - 17.00 
 Ondrášová  21. december 2022  16.00 - 17.00 
 Liptovské Kľačany 22. december 2022  16.00 - 17.00 
 Dúbrava  22. december 2022  17.00 - 18.00 
• Spovedať však budem aj po ranných svätých omšiach v pondelok, v utorok a v stredu. V piatok 

popoludní už iba na požiadanie na farskom úrade. 
• Oznam od eRko animátorov: 
Koledovanie detí Dobrej noviny sa v našej farnosti tento rok uskutoční 26. decembra 2022. 
Koledovať začneme po rannej svätej omši, približne od 9.00 hodiny. Koledníkov môžete opäť po 
dvoch rokoch privítať vo svojich domovoch. Papier na zapisovanie domov nájdete v pitvorci 
farského kostola. V Pavlovej Vsi sa bude koledovať 6. januára 2023 počas svätej omše. 
  


