
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

29. apr. 2019 pondelok Sv. Kataríny Sienskej sviatok
1. máj 2019 streda Sv. Jozefa, robotníka ľub. spomienka
2. máj 2019 štvrtok Sv. Atanáza spomienka
3. máj 2019 piatok Sv. Filipa a Jakuba sviatok
5. máj. 2019 nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + Jaroslava Triznu (výročná)
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Manžela pri 50-tke a celú rodinu
streda 07.00 MM sv. omša: za + Jána Gorčáka (výročná)
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + dcéru Martu
piatok 18.30 MM sv. omša: za + Jozefa Blahunku
sobota 07.00 MM sv. omša: za nemocného Michala
nedeľa 08.00 JK sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + z rodiny Štefanovej a Baltazárovej
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

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

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 18.00
utorok od 17.30
streda po rannej svätej omši
štvrtok od 17.00
piatok od 16.00

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.

• V piatok sa pomodlíme ruženec meditatívnou formou. Modlitba svätého ruženca začne o 16.30. 
O 18.00 sa pomodlíme májovú pobožnosť a po nej prvopiatkovú pobožnosť. O 18.30 začneme 
sláviť svätú omšu.
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• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.

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

• Rodičia prvoprijímajúcich detí budú mať stretnutie v piatok (3. mája 2019) po svätej omši.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
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 3x.

2.
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 2x.


