
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

26. sep. 2018 streda Sv. Kozmu a Damiána ľub. spomienka
27. sep. 2018 štvrtok Sv. Vincenta de Paul spomienka
29. sep. 2018 sobota Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok
30. sep. 2018 nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + Luciu Lisú
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 60-tke a celú rodinu
streda 18.30 MM sv. omša: za + manžela
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Stanislava
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov a ich rodinu
sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Terezu
nedeľa 08.00 JK sv. omša:

10.30 sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: ako poďakovanie za dary v rodine
nedeľa 09.15 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úmysly svätých omší na mesiac október budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristií 
farského kostola.

• Minulý piatok začali pravidelné stretnutia deti na farskom úrade. Na tieto stretnutia srdečne 
pozývame všetky deti, osobitne prvoprijímajúce deti. Stretnutia bývajú v piatok o 17.00 hodine 
a končia spoločným slávením svätej omše. 

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.

• Od 7. marca 2019 do 14. marca 2019 plánujeme púť do Svätej zeme. Je spojená s návštevou 
Jordánska a mestečka Petra. Sprievodcom púte bude PaedDr. Michal Pitoniak. Ak by ste sa 
chceli zúčastniť tejto púte, prihláste sa na fare. Cena púte je 700 €, plus poplatky vo Svätej zemi 
a v Jordánsku. Prihlásiť sa treba do konca septembra. Prihlásiť sa dá aj neskôr, ale už priamo 
v  kancelárii cestovnej agentúry. Bližší program nájdete na nástenkách a webovej stránke 
farnosti.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Matej Matia, syn Jána a Marty rod. Čubovej, narodený v Prešove, bývajúci v Krásnej Lúke
a
Diana Triznová, dcéra Miroslava a Evy rod. Volajovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

2.
Stanislav Uherek, syn Stanislava a Terézie rod. Šušelovej, narodený v Banskej Bystrici, bývajúci 
v Malužinej
a
Katarína Gazdová, dcéra Františka a Viery rod. Kubalovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.


