
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

(08. nov. 2017 streda Výročie posvätenia Kostola svätého Petra a Pavla v Pavlovej Vsi)
09. nov. 2017 štvrtok Výročie posviacky lateránskej baziliky sviatok
10. nov. 2017 piatok Sv. Leva Veľkého spomienka
11. nov. 2017 sobota Sv. Martina z Tours sviatok
12. nov. 2017 nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM za + Hedvigu Janíkovú
utorok 17.30 MM za ZBP pre rodinu Uramovú a Sekanovú
streda 07.00 MM za + manžela Martina a rodinu Fongusovú
štvrtok 17.30 MM za ZBP pre Vladimíra (50 r. života) a celú rodinu
piatok 17.30 MM za ZBP pre matku a manželku (70 r. života) a celú rodinu
sobota 07.00 MM za + Jozefa, rodičov a starých rodičov
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
Pavlova Ves: streda 17.00 VK

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

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

• V stredu si v Pavlovej Vsi pripomenieme výročie posviacky chrámu (20 rokov). Svätú omšu bude 
spolu s nami sláviť vsdp. Viliam Komár, farský administrátor v Spišskom Hrhove.

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

• V predsieni farského kostola sa deti môžu prihlásiť na Jasličkovú pobožnosť a koledovanie 
Dobrej noviny. 

• V rámci skupiny eRko prosíme rodičov detí, aby poskytli súhlas so spracovaním niektorých 
osobných údajov detí. Tlačivo dostali deti na fare, ostatné sú v sakristii farského kostola. Viac 
informácii vám poskytnú animátori Timotej Blahunka, Viktória Pikalová a Tereza Buntová.

mailto:bobrovec@kapitula.sk


Oznam z biskupského úradu:

Dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia biskupa Jána Vojtaššáka - 140 
rokov jeho narodenia. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie svätej omše, ktorú 
bude celebrovať J. E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Svätej omši, ktorá bude v priamom 
prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.


