
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

01. jan. 2018 pondelok Bohorodičky Panny Márie slávnosť
02. jan. 2018 utorok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského spomienka
03. jan. 2018 streda Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spomienka
06. jan. 2018 sobota Zjavenie Pána slávnosť
07. jan. 2018 nedeľa Krst Krista Pána sviatok

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 08.00 MM za veriacich našej farnosti
17.00 MM 

utorok 08.00 MM za + manžela, rodičov a brata
streda 08.00 MM za + sestru Margitu a rodičov
štvrtok 17.30 MM za ZBP pre Františka
piatok 17.30 MM za odpustenie hriechov a milosť šťastnej smrti pre Valériu
sobota 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: pondelok 09.15 JK
sobota 09.15 MM
nedeľa 09.15 JK

FARSKÉ OZNAMY

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

• V noci o 23.30 otvoríme kostol pre tých, ktorí v ňom chcú privítať nový rok. Kostol zavrieme 
krátko po polnoci.

• V pondelok je svetový deň pokoja. Je vhodné pamätať na tento deň vo svojich modlitbách.

• V pondelok pri vzývaní Ducha Svätého môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu 
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do 
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola. V piatok o 15.45 sa 
pred Sviatosťou oltárnou pomodlíme meditatívny ruženec.
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Pri tejto príležitosti platí aj vianočná sviatosť zmierenia. 
Ak by však niekto potreboval pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedať budem pred svätými 
omšami mimo slávností a v piatok od 16.00 hodiny.

• V sobotu 6. januára 2018 Vás srdečne pozývame na koncert Metoda Rakára, ktorý bude vo 
farskom kostole o 17.00 hodine.

• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 
kostola.


