
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
31. 1. 2023 utorok Sv. Jána Bosca      spomienka 
2. 2. 2023 štvrtok Obetovanie Pána      sviatok 
3. 2. 2023 piatok Sv. Blažeja       ľub. spomienka 
4. 2. 2023 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
5. 2. 2023 nedeľa 5. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za + manžela Alojza Kovačiča,  
     rodičov Jozefa a Martu 
 utorok  17.30 MM sv. omša: za ZBP pre rodinu Blaščíkovú a Podkonickú 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + Miroslava a Dušana 
 štvrtok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre súrodencov Gregorovcov  
     a ich rodiny 
 piatok 17.30 MM sv. omša: za + Albína (výročná) 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Elenku a Veroniku 

 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov 
  08.00 JK sv. omša:  
  10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jána a Vilmu Tomčíkovcov,  
     otca Ľubomíra, brata Jaroslava  
     a vnuka Zdenka Pařila 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 
• Vo štvrtok je 27. svetový deň zasväteného života. 
• Vo štvrtok pri svätej omši požehnáme hromničné sviece. 
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto: 

 pondelok  od 17.00 hodiny 
 utorok  od 17.00 hodiny 
 streda  od 17.00 hodiny 
 štvrtok  od 16.15 
 piatok  od 15.30 
 V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00 

hodiny. 
• V piatok pri svätých omšiach dostaneme svätoblažejské požehnanie hrdla. 
• Nadácia Slovakia Christiana ponúka našim domácnostiam kalendár 365 dní s Máriou. 

Záujemcovia o kalendár  sa zapíšu na pripravený zoznam, kde uvedú svoje meno a priezvisko 
spolu s adresou. Kalendár si môžte pozrieť na stolíku pod chórom. Kalendár zasielajú úplne 
zadarmo. Je to schválené našim biskupom administrátorom Jánom Kubošom. 

• Ohlášky: 
Peter Hric z farnosti Bobrovec si chce vziať za manželku Patríciu Pancurákovú z farnosti Turany 
dňa 4. 2. 2023 vo farnosti Turany.


