
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 966 22
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

07. aug. 2017 štvrtok Košických mučeníkov spomienka
08. sept. 2017 piatok Narodenie Panny Márie sviatok
09. sept. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
10. sept. 2017 nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + Jána Mikušiaka (výročná) a rodičov Janíčkovcov
utorok 07.00 MM za ZBP pre jubilujúcich manželov (30 r. sobáša)
streda 18.30 MM za ZBP pre Andrejka a jeho rodinu
štvrtok 18.30 MM za ZBP pre manželov a celú rodinu
piatok 18.30 MM za + Michala Skočíka
sobota 07.00 MM za ZBP pre Petru pri životnom jubileu

15.30 MM sobášna svätá omša: Hamerský - Gonšenicová
17.00 MM sobášny obrad: Balvoň - Triznová

nedeľa 08.00 JK
10.30 MM za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + manžela Jozefa a sestru Helenu
nedeľa 09.15 MM 

FARSKÉ OZNAMY

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

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť nástenný a stolový kalendár Spoločnosti Božieho slova. 
Cena za kalendár sú dve eurá.

• Svätá omša v pondelok bude spojená so vzývaním Ducha Svätého o pomoc pre našich žiakov, 
študentov a učiteľov - Veni Sancte. Preto na túto svätú omšu pozývam všetkých žiakov 
a učiteľov.

• Vo štvrtok budeme sláviť svätú omšu v latinskom jazyku.

• V piatok bude spolu s nami sláviť svätú omšu vo farskom kostole páter František Honíšek. Pri 
svätej omši budú požehnané kaplnky Panny Márie, ktoré budú putovať po našej farnosti. Po 
svätej omši budú tieto kaplnky odovzdané prvým rodinám.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Filip Balvoň, syn Milana a Judity rod. Brachnovej, narodený v Ružomberku, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši
a 
Katarína Triznová, dcéra Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

Lukáš Hamerský, syn Jozefa a Zdeňky rod. Novákovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Jana Gonšenicová, dcéra Jozefa a Márie rod. Gajdošovej, narodená v Ružomberku, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 3x.


