
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 966 22
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

14. okt. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
15. okt. 2017 nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + z rodiny Mašurovej a Rusinovej
utorok 18.30 MM ako poďakovanie za 80 rokov života a ZBP pre rodinu
streda 18.30 MM za + kňaza Bohuslava
štvrtok 18.30 MM za ZBP pre matku Zuzanu pri jej narodeninách
piatok 18.30 MM za + rodičov Ambróza a Máriu Pieterovcov
nedeľa 08.00 MM

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + rodičov a súrodencov

nedeľa 09.15 JK
Trstené: sobota 17.00 MM za + manžela, brata, rodičov Turácovcov a Kunovcov

FARSKÉ OZNAMY

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

• Vyšlo ďalšie číslo časopisu Georgius. Časopis si vezmite domov. Ak by ste chceli prispieť na 
výrobné náklady, svoj milodar môžte vložiť do pripravenej pokladničky.

• V tomto období je možné predplatiť si časopis Hlasy z domova a misií. Cena predplatného je 
12 €.

• Októbrové pobožnosti svätého ruženca budú mať začiatok pol hodiny pred svätou omšou 
(vrátane nedele).

• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.

• Piatkové stretnutie detí na fare tento týždeň nebude.

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

• Oznam z biskupského úradu:
18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. 
Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu 
webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie 
k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

mailto:bobrovec@kapitula.sk
http://www.miliondeti.sk/


• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marko Komoráš, syn Radoslava a Moniky rod. Gaškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Lucia Kunová, dcéra Ľubomíra a Zuzany rod. Adamkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

Vladimír Sekan, syn Vladimíra a Ľubice rod. Varečkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Dominika Raková, dcéra Milana a Márie rod. Polačkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.


