
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
26. 12. 2012 pondelok Sv. Štefana       sviatok 
27. 12. 2012 utorok Sv. Jána       sviatok 
28. 12. 2012 streda Sv. Neviniatok      sviatok 
30. 12. 2012 piatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa   sviatok 
1. 1. 2023 nedeľa Panny Márie Bohorodičky 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 06.30 MM sv. omša:  za ZBP pre rodinu 
  08.00  sv. omša:  za + otca Pavla a strýka Jána 
 utorok  08.00 MM sv. omša: za + Martina Fongusa  
     a za ++ z rodiny Komárovej  
 streda 08.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Gabrielu pri 50-tke a pre rodinu 
 štvrtok 08.00 MM sv. omša: za ZBP pre Oľgu pri 95-tke a pre rodinu 
 piatok 06.30 MM sv. omša: 
  08.00 MM sv. omša: za + manželku Oľgu  
     a rodičov Ištvánovcov a Lisých 

 sobota    17.00 MM sv. omša:   
 nedeľa 08.00 JK sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša: 
  18. 00 MM sv. omša: 

Pavlova Ves: pondelok 09.15 JK sv. omša:  
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

Trstené: pondelok: 10.30 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Pán Boh zaplať dobrodincom za vianočné stromčeky pre naše chrámy. 
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• Náš chrámový zbor a deti - koledníci z eRka - pozývajú všetkých na sviatočné popoludnie pri 
jasličkách s koledami a básničkami. Stretneme sa dnes o 16.00 vo farskom kostole. 

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

• Tohto roku chcem prejsť našu farnosť v rámci koledy - požehnanie príbytkov. Samotná koleda 
začne v utorok po rannej svätej omši. Pôjdem len k tým, ktorí chcú požehnanie domu. Domy si 
označte stužkou, príp. nech niekto z rodiny počká pri ceste. Začneme podobne v minulých 
rokoch. Od začiatku dediny po hlavnej ceste smerom na Jalovec. Na ďalší deň (v stredu od 
9.00 hodiny) budem pokračovať po ostatných uliciach v Bobrovci. Neskôr, pravdepodobne 
vo  štvrtok 29. 12. 2022,  vo filiálkach našej farnosti. Počas nepriaznivého počasia presuniem 
požehnávanie na ďalší, prípadne na iný deň. Upresním počas slávenia svätých omší. 

• V piatok 30. 12. 2022 na sviatok Svätej rodiny pozývam manželov k obnove manželského 
sľubu. Manželský sľub si budete môcť obnoviť pri svätých omšiach. Tých, ktorí si budete chcieť 
obnoviť manželský sľub prosím, aby ste boli počas slávenia svätej omše blízko pri sebe. 

• V sobotu 31. decembra 2022 o 17.00 hodine budeme sláviť svätú omšu ako ďakovnú svätú 
omšu, a to za všetky dary a milosti, ktoré sme dostali od Boha počas tohto  roku. 

• V noci zo soboty na nedeľu 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. 

• Oznam od eRko animátorov: 
Koledovanie detí Dobrej noviny sa v našej farnosti tento rok uskutoční 26. decembra 2022. 
Koledovať začneme po rannej svätej omši, približne od 9.00 hodiny. Koledníkov môžete opäť po 
dvoch rokoch privítať vo svojich domovoch. Papier na zapisovanie domov nájdete v pitvorci 
farského kostola. V Pavlovej Vsi sa bude koledovať 6. januára 2023 počas svätej omše. 
  


