
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

27. 5. 2019 pondelok Sv. Augustína z Cantenbury ľub. spomienka
30. 5. 2019 štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť
1. 6. 2019 sobota Sv. Justína spomienka
2. 6. 2019 nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Ivety Pikalovej
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Annu a celú rodinu
streda 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre rodinu 
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

18.30 MM sv. omša:
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže p. Gajanovej
sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre prvoprijímajúce deti
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 17.00 JK sv. omša: 
nedeľa 09.15 JK sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

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

• Úmysly svätých omší na mesiac jún budem zapisovať vo farskom kostole v pondelok po svätej 
omši.

• V stredu o 17.15 budú mať vo farskom kostole prvoprijímajúce deti nácvik spevu.

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

• V piatok po svätej omši rodičia prvoprijímajúcich detí pripravia kostol na slávnosť prvého svätého 
prijímania.

• Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého 
prijímania. Spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v sobotu od 9.00 hodiny. Príbuzní 
detí k sviatosti zmierenia využijú spovedanie v priebehu týždňa.

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Na budúcu nedeľu je 53. svetový deň masovokomunikačných prostriedkov. Pri svätých omšiach 
sa uskutoční zbierka na katolícke masmédia.

• 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 vlastnou plodnosťou a hlbšie 
vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a 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 troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019.

Miesta a konania kurzu:
Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.
Ružomberok UPC:  8. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.
Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického 

úradu www.dkuspis.sk  (a tiež na web stránke našej farnosti. Tu je možnosť dať odkaz na web 
farnosti: www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2018)

Prihlásiť sa je možné:
Tvrdošín do 26. 5. 2019
Ružomberok do 1. 6. 2019

http://www.dkuspis.sk/
http://www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2019

