
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

01. jan. 2020 streda Panny Márie Bohorodičky
02. jan. 2020 štvrtok Sv. Bazila a Gregora spomienka
03. jan. 2020 piatok Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spomienka
05. jan. 2020 nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 08.00 MM sv. omša: za ZBP pre brata Františka pri 55-tke
13.00 MM sv. omša pohrebná: za + Ester Moniku Buntovú

utorok 17.00 MM sv. omša: za ZBP pre dobrodincov
streda 08.00 MM sv. omša: za ZBP pre Mons. Antona Tyrola

17.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
štvrtok 08.00 MM sv. omša: za ZBP pre starého otca
piatok 08.00 MM sv. omša: za + manžela Štefana, 

rodičov Fašiangovcov a Rakovcov
sobota 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Máriu pri 70-tke a celú rodinu
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša:

Pavlova Ves: streda 09.15 JK sv. omša:
štvrtok 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre sestru
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k vianočnej výzdobe našich 
chrámov.

• V utorok 31. decembra 2019 budeme sláviť svätú omšu o 17.00 hodine ako ďakovnú svätú 
omšu, a to za všetky dary a milosti, ktoré sme dostali od Boha počas tohto  roku.

• V noci z utorka na stredu o 23.30 otvoríme farský kostol pre tých, ktorí v ňom chcú privítať nový 
rok. Kostol zavrieme krátko po polnoci.

• 1. január je svetovým dňom pokoja. Pamätajme naň vo svojich modlitbách.
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

štvrtok po rannej sv. omši
piatok po rannej sv. omši

Prvý piatok je najmä o svätom prijímaní, nie o sviatosti zmierenia. Platí aj vianočná svätá 
spoveď.

• V stredu pri vzývaní Ducha Svätého môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

• Oznam z biskupského úradu:
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a 
slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a 
hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurzu 
sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri 
šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch: január a marec.

Miesta a konania kurzu:
Lendak: 18. 1. 2020 a 14. 3. 2020, od 14.00 - 18.00 hod.
Námestovo: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.00 - 18.00 hod.

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu 
www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020

Prihlásiť sa je možné:
Lendak do 12. 1. 2020
Námestovo do 19. 1. 2020
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