
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

21. máj 2018 pondelok Svätodušný pondelok
24. máj 2018 štvrtok Ježiša Krista, najvyšieho a večného kňaza sviatok
26. máj 2018 sobota Sv. Filipa Neriho spomienka
27. máj 2018 nedeľa Najsvätejšej Trojice

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 07.00 MM  sv. omša: za + Jaroslava Lisého
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže
streda 18.30 MM sv. omša: za + Jána Kapitána
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + manželku a matku Juditu
piatok 18.30 JK sv. omša: za + Rudolfa Murína
sobota 07.00 JK sv. omša: za + Alexandra a Vilmu Kačmarekovcov, 

starých rodičov Janíkovcov a Kačmarekovcov
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 MM sv. omša: 

Pavlova Ves: nedeľa 09.15 JK sv. omša:

Vápenica: pondelok 17.00 MM  sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Veriaci, ktorý sa dnes zúčastnil na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator, môže 
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

• Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

• V piatok budeme sláviť sv. omšu s príhovorom pre deti.

• Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 bude 1. sväté prijímanie našich detí. Spoveď pre 
prvoprijímajúce deti bude v piatok od 17.00 hodiny. Rodičia a príbuzní týchto detí k sviatosti 
zmierenia využijú spovedanie v priebehu týždňa. Spovedám pol hodiny pred svätou omšou.
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• Oznam z biskupského úradu:
Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude v nedeľu 10. júna 2018 o 18.00 hodine dejiskom 
unikátneho multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Vyše dvojhodinové multimediálne 
dielo už prilákalo tisícky divákov. Priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne 
spojený aj so Slovenskom. Podujatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. 
Záštitu nad dielom prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a košický eparcha 
Mons. Milan Chautur. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Peter Navrátil, syn Jozefa a Libuše rod. Mikovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Katarína Vrabcová, dcéra Jaroslava a Márie rod. Fašiangovej, narodená v Bobrovci, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

2.
Tomáš Trizna, syn Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Ivana Mrvová, dcéra Karola a Márie rod. Gureckej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskej Teplej, ohlasujú sa 2x.

3.
Jakub Klejka, syn Jozefa a Evy rod. Bullovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Katarína Mateášiková, dcéra Ľubomíra a Zuzany rod. Potanovičovej, bývajúca v Považskej 
Bystrici, ohlasujú sa 1x.


