
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

24. apr. 2019 streda sv. Juraja (Bobrovec - titul farského kostola) slávnosť
28. apr. 2019 nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 08.00 MM sv. omša: za + Františka a Oľgu
utorok 08.00 MM sv. omša: za ZBP pri rodinu Beťkovú
streda 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

18.30 sv. omša: odpustová
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + otca Antona a brata Milana
piatok 18.30 MM sv. omša: za + matku a manželku Juditu
sobota 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Moniku a Miroslava

15.00 MM sobášny obrad: Báča - Gazdová
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 sv. omša: odpustová

Pavlova Ves: pondelok 9.15 JK sv. omša: za + Máriu, Tomáša a brata Pavla
štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Petra a Magdalénu
nedeľa 09.15 JK sv. omša:

Trstené: pondelok 10.30 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri slávení 
veľkonočných sviatkov.

• Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby “Anjel Pána” budeme modliť “Raduj sa 
nebies kráľovná.”

• Úmysly svätých omší na mesiac máj budem zapisovať v utorok po svätej omši v sakristii 
farského kostola.

• Svätú omšu v stredu 24. apríla 2019 o 18.30 pri príležitosti slávenia titulu farkého kostola bude 
spolu s nami sláviť vdp. Ladislav Čurilla, farár v Liptovských Kľačanoch. Slávnostnú svätú omšu 
v nedeľu 28. apríla 2019 o 10.30 bude celebrovať Mons. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej 
diecézy. Srdečne pozývame na tieto slávnosti.
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• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.

• Každý, kto si na budúcu nedeľu uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky 
na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého 
otca), pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie 
milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba 
alebo pre duše v očistci.

• Pri svätých omšiach v nedeľu bude odpustová ofera.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. 
Ondřej Báča, syn Tomáša a Nadi rod. Kobezdovej, narodený v Jablonci nad Nisou, bývajúci 
v Jihlave
a
Viera Gazdová, dcéra Františka a Viery rod. Kubalovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

2.
Michal Druska, syn Juraja a Ľubice rod. Vrabcovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Lucia Zošáková, dcéra Petra a Zuzany rod. Janigovej, narodená v Ružomberku, bývajúca 
v Likavke, ohlasujú sa 2x.

3.
Filip Volaj, syn Róberta a Anny rodenej Labaškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Martina Kandravá, dcéra Mariána a Valentíny rodenej Cuperovej, narodená vo Svidníku, 
bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa 1x.


