
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

28. jún 2018 štvrtok Sv. Ireneja spomienka
29. jún 2018 piatok Sv. Petra a Pavla slávnosť
30. jún 2018 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
01. júl 2018 nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + manžela Václava 
a za + z rodiny Fašiangovej a Triznovej

utorok 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Karola a Martu
streda 18.30 MM sv. omša: za + rodičov a súrodencov
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Máriu Machovú a krstného otca Petra
piatok 07.00 MM sv. omša: za + manžela a sestru Helenu

18.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
sobota 07.00 MM sv. omša: za + otca Františka, švagra Pavla a st. rodičov
nedeľa 08.00 MM sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: piatok 17.00 sv. omša:
nedeľa 10.30 sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

• Dnes bola predpísaná zbierka na dobročinné diela Svätého otca. Za Vaše milodary úprimné Pán 
Boh zaplať.

• Úmysly svätých omší na mesiac júl budem zapisovať v pondelok po svätej omši.

• Vo štvrtok plánujeme veľké upratovanie farského kostola. Upratovanie začne o 15.00 hodine. Zo 
sebou si treba zobrať upratovacie pomôcky.

• V piatok sa pri večernej svätej omši vo farskom kostole poďakujeme Nebeskému Otcovi za 
uplynulý školský rok slávnostným Te Deum.  

• Odpustovú slávnosť apoštola Petra a Pavla vo filiálke Pavlova Ves bude spolu s nami o 17.00 
hodine sláviť dp. Michal Holík, kaplán v Liptovskom Mikuláši. V nedeľu bude slávnostná svätá 
omša slávená o 10.30 a bude ju viesť vdp. Stanislav Šverha, farský administrátor v Kvačanoch.
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• Rodičia, máte možnosť predplatiť svojim deťom časopis s názvom Rebrík. Primárne je určený 
deťom, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ. Je to jediný katolícky časopis pre deti, ktorý podporuje 
aktívne prežívanie voľného času, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie a pomáha v duchovnom 
raste. Cena predplatného je 13,50 €. Zvlášť ho odporúčam ďaľším prvoprijímajúcim deťom. 
Bližšie informácie o časopise si môžte pozrieť na nástenke. Objednať si ho môžte v sakristii 
alebo na fare.  


