
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

01. máj 2018 utorok Sv. Jozefa, robotníka ľub. spomienka
02. máj 2018 streda Sv. Atanáza spomienka
03. máj 2018 štvrtok Sv. Filipa a Jakuba sviatok
04. máj 2018 piatok Sv. Floriána ľub. spomienka
06. máj 2018 nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + manžela Ladislava Friana
utorok 07.00 MM sv. omša: za + otca Františka
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku Máriu
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov Brziakovcov a z rodiny Vrabcovej 
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov DHZ v Bobrovci a ich rodiny
sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Emílie Kunovej
nedeľa 08.00 MM sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov a starých rodičov
nedeľa 09.15 JK sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do akcie „Podeľme sa!“ Dnes cca o 12.00 hodine budeme 
podávať kapustnicu v kultúrnom dome. Ste srdečne pozvaní.

• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík a Hlasy. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii 
farského kostola.

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

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

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.
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• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu 
najmä za kňazov a duchovné povolania, a to vo farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do 
tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na papier v predsieni kostola.

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny.

• V piatok sa o 16.45 budeme modliť ruženec meditatívnou formou.

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


