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LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
10. 4. 2022 nedeľa Kvetná nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + dcéru Elenu 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre rodinu 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + Jaroslava, Jozefa, Jána a Zuzanu 
  14.00 MM sv. omša pohrebná: za + Máriu Pažitnú 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre deti a rodinu 

 piatok 18.00  krížová cesta 
  18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Jána pri 60-tke 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za + Máriu a Ladislava 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 JK sv. omša:   
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: streda 17.00 JK sv. omša: za + manžela a otca Jozefa Dúšku 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Jozefa a Annu Švidroňovcov 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa koná zbierka peňazí. KBS určila, že táto zbierka bude obetovaná obetiam vojnového 

konfliktu na Ukrajine. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. 
• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 
• Slovenská katolícka charita by sa chcela poďakovať všetkým ľuďom z farnosti Bobrovec, ktorí 

podporili prevádzku centier pre deti v Rwande a Ugande prostredníctvom zbierky Pôstna 
krabička. Dnes po krížovej ceste nám príde porozprávať o svojej skúsenosti dobrovoľníčka 
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Petra Janíková, ktorý strávila v Ugande 6 mesiacov. K dispozícii bude aj africký čaj a výrobky 
z charitných dielní za dobrovoľný príspevok. 

• Tento týždeň začneme so spovedaním pred sviatkami Veľkej noci. V našej farnosti sa sviatosť 
zmierenia bude vysluhovať najskôr v Pavlovej Vsi, a to v stredu od 16.00 - 17.00 hodiny. Vo 
farskom kostole sa sviatosť zmierenia bude vysluhovať v sobotu od 14.00 - 16.00 hodiny. 
Spovedať budeme viacerí kňazi. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, spovedať budeme 
aj v Palúdzke v piatok od 16.00-17.30 a v nedeľu v Liptovskom Mikuláši od 15.00 - 18.00 
hodiny. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 

1. 
Jakub Lisý, syn Jozefa a Alexandry rod. Kusej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Barbora Balážová, dcéra Dušana a Martiny rod. Pišúthovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x. 


