
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

07. dec. 2017 štvrtok Sv. Ambróza spomienka
08. dec. 2017 piatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie slávnosť
09. dec. 2017 nedeľa Druhá adventná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + Oľgu Lisú (výročná)
utorok 06.00 MM za ZBP pre členov ruže Margity Frianovej
streda 06.00 MM za + Petra a Valburgu Varečkovcov
štvrtok 06.00 MM za ZBP a ako poďakovanie za dar života (77 r.)
piatok 06.00 MM za veriacich našej farnosti

17.30 MM
sobota 06.00 MM za + rodičov Jozefa a Annu Kapitánovcov a súrodencov
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
Pavlova Ves: piatok 17.00 JK

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnes sa konala zbierka pre charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

• Na základe odporúčaní druhej diecéznej synody a po rokovaní s pastoračnou radou som k 
dnešnému dňu (3. decembra 2017) zriadil farskú charitu. Jej predsedom je z titulu úradu farár 
(farský administrátor). Kooperátorom, s právami predsedu, bude pani Marta Lisá, pokladníčkou 
Iveta Pikalová.

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

• Sväté omše v utorok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu budeme sláviť ako rorátne sväté omše. Vo 
štvrtok po rannej svätej omši pozývam deti na raňajky.

• Deti, ktoré budú koledovať Dobrú novinu, sa môžu 9. decembra 2017 zúčastniť  na svätej omši 
spojenej s vyslaním koledníkov. Plagát o tejto akcii si môžete pozrieť na nástenke v predsieni 
kostola. Prosíme deti, aby si vzali prezuvky, obed, 3 eurá na cestovné, obetný dar. Bližšie 
informácie vám poskytnú Timotej Blahunka a Tereza Buntová.
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• Na nástenke v predsieni kostola je pripravený papier, na ktorý sa môžete zapísať, ak by ste 
chceli prijať koledníkov Dobrej noviny vo vašom dome. 

• Farnosť Liptovský Mikuláš oznamuje, že odpustovú slávnosť svätého Mikuláša budú sláviť v 
stredu 6. decembra 2017 pri sv. omši o 17.00 hodine.

• Okresné riaditeľstvo PZ SR v Liptovskom Mikuláši upozorňuje na zvýšený počet podvodov 
spáchaných najmä na senioroch. Podvody sa týkajú požičiavania peňazí cez telefón, 
požičiavania peňazí na operácie a podobne. V prípade, že cudzie osoby na vás vyvíjajú nátlak 
alebo máte pocit ohrozenia, treba volať políciu na čísle 158 alebo 112. Viac informácii nájdete 
na nástenke pri kostole.


