
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

22. okt. 2018 pondelok Sv. Jána Pavla II. ľub. spomienka
25. okt. 2017 štvrtok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours 

v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí sviatok
26. okt. 2017 piatok Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky  

(konsekrácie) nie je známy slávnosť (Bobrovec)
28. okt. 2018 nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + rodičov, starých rodičov a švagra
utorok 18.30 MM sv. omša: za dar uzdravenia pre syna
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre rodinu
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Jozefa Ambrózyho (výročná)
piatok 18.30 MM sv. omša: za + manžela Jána Vallu
sobota 07.00 MM sv. omša: za + Jarmilu

15.00 MM sv. omša: sobášna
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + dcéru Janku Majerovú
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou.Pri svätých omšiach sa uskutočnila zbierka na misie. Za 
vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

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

• Úmysly svätých omší na mesiac november budem zapisovať v sakristii farského kostola 
v pondelok 22. októbra 2018 po svätej omši.

• Úmysly spoločnej svätej omše na Dušičky budem zapisovať do stredy 31. októbra 2018 
v sakristii farského kostola vždy po skončení večernej svätej omše.
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• V piatok 26. októbra 2018 je pre našu farnosť predpísané vyloženie Sviatosti oltárnej. Sviatosť 
oltárna bude vyložená vo farskom kostole od 8.00 hodiny. O 18.00 hodine sa pomodlíme 
ruženec, potom dostaneme Eucharistické požehnanie a následne budeme sláviť svätú omšu.

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

• V noci z 27. na 28. októbra 2018 sa mení čas. O 3.00 hodine SELČ posúvame hodiny na 2.00 
hodinu SEČ (-1 hod.)

• Opäť plánujeme prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Tí, ktorí budú chcieť prijať sviatosť 
birmovania v našej farnosti, si vyzdvihnú prihlášky v kostole alebo na fare. Zároveň prosím 
starších veriacich našej farnosti o službu animátora pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. 
Prihlásiť sa treba do konca októbra.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Lukáš Trizna, syn Vladimíra a Leny rod. Griešovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Michaela Škovránová, dcéra Jozefa a Ľubomíry rod. Pikalovej, narodená v Liptovskom 
Mikuláši, bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.


