
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

          
2. 4. 2023 nedeľa Palmová nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 14.00 MM pohrebná sv. omša: za + Oľgu Blaščíkovú  
  18.30 MM sv. omša:  za + sestru Elenu a rodičov 
 utorok  07.00 MM sv. omša: za ZBP pre syna Romana pri 50-tke  
     a pre celú rodinu 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za + rodičov Bartolomeja a Martu  
     a za + z rodiny Brziakovej a Vrabcovej 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Milana Fašianga, rodičov a súrodencov 
 piatok 18.00  krížová cesta 
   MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 70-tke a pre rodinu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + z rodiny Kustrovej, Dubovskej, Frianovej  
     a starú mamu Zásadnú 

 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša: za + rodičov Máriu a Jána Frianovcov 
  15.00  krížová cesta 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Tomkovcov a sestru s manželom 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa koná zbierka pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov. Za Vaše 

milodary úprimné Pán Boh zaplať. 
• Úmysly svätých omší na mesiac apríl budem zapisovať v pondelok po večernej svätej omši 

v sakristii farského kostola. 
• Na stolíku s novinami si môžete zobrať veľkonočné pohľadnice, resp. si ich zakúpiť za milodar, 

ktorý je určený pre občianske združenie Štvorlístok. 
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• Stretnutia eRko detí budú mať na fare začiatok v piatok o 17.00 hodine. 
• Tento týždeň začneme so spovedaním pred sviatkami Veľkej noci. V našej farnosti sa sviatosť 

zmierenia bude vysluhovať v sobotu 1. apríla 2023 od 13.30 - 15.30 hodiny. V Pavlovej Vsi sa 
bude spovedať od 13.30 - 14.30. Spovedať budeme viacerí kňazi. 

• Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia v iných farnostiach: 
Piatok 31. 3. 2023: 
 16.00 – 17.00 Palúdzka 
 16.00 – 17.00 Liptovská Ondrašová 
Sobota 1. 4. 2023: 
 10.00 – 10.45 Liptovský Trnovec 
 10.00 – 10.45 Prosiek 
 10.00 – 10.45 Liptovská Sielnica 
 10.00 – 11.00 Liptovské Matiašovce 
 11.00 – 12.00 Kvačany 
Nedeľa 2. 4. 2023: 
 15.00 - 18.00  Liptovský Mikuláš 


