
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

05. feb. 2018 pondelok Sv. Agáty spomienka
06. feb. 2018 utorok Sv. Pavla Mikiho a spol spomienka
10. feb. 2018 sobota Sv. Školastiky spomienka
11. jan. 2018 nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 14.00 MM pohrebná svätá omša + Jozef Olšovský
17.30 MM za + Jána a Vilmu Brziakovcov

utorok 15.00 MM pohrebná svätá omša + Regina Blahunková
17.30 MM za + Jozefa a Teréziu Slušňákovcov

streda 11.00
štvrtok 17.30 MM za + Štefana (výročná)
piatok 17.30 MM za ZBP pre matku pri 60-tke a celú rodinu
sobota 07.00 MM za + manžela Jozefa a syna Jozefa
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 MM

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za uzdravenie matky
nedeľa 09.15 JK

FARSKÉ OZNAMY

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

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

• V stredu 7. februára 2018 si Konfederácia politických väzňov pripomenie 65. výročie súdneho 
procesu s pátrom Štefanom Krištínom a spol. V tomto procese bol odsúdený aj Bohuš Pikala. Pri 
tejto príležitosti bude sláviť svätú omšu v našom farskom kostole o 11.00 hodine páter Ľubomír 
Konfederák, CM a spolu s ním aj pozvaní kňazi.

• Slovenská katolícka charita organizuje deň modlitieb za obete obchodovania, a to 
8.  februára  2018. Toto podujatie je podporované spišským diecéznym biskupom 
Mons. Štefanom Sečkom. Pán biskup pozýva všetkých, aby sa zapojili do modlitby na stanovený 
úmysel.

• V piatok o 16.45 sa pomodlíme ruženec na spôsob fatimských sobôt.
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• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.

• Na budúcu nedeľu 11. februára 2018 je svetový deň chorých. No už v piatok 9. februára 2018 
budem pri svätej omši vysluhovať sviatosť pomazania nemocných pre chorých a starších 
veriacich našej farnosti. Pripomínam, že len samotná staroba nie je dôvodom na prijatie tejto 
sviatosti. A treba si uvedomiť, že pri prijatí každej sviatosti, teda aj tejto, veriaci musí byť 
vyspovedaný. Za normálnych okolností teda nemožno prijať túto sviatosť v stave ťažkého 
hriechu.

• Dom Charitas ku sviatku Obetovania Pána Vám chce ponúknuť na predaj „hromničné“ sviečky,. 
Cena za 1 ks je dobrovoľný príspevok vo výške, ktorý ste ochotní prispieť, odporúčaná cena je 
1,-€. Príspevky za sviečky budú použité na opravu strechy krízového strediska Dom Charitas 
Sv. Kláry, ktorá je v  havarijnom stave. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a  pozývame do 
nášho krízového strediska  na získanie spätnej väzby o  využití  finančných darov. Každý je 
vítaný.


