
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

12. sept. 2017 utorok Meno Panny Márie ľub. spomienka
13. sept. 2017 streda Sv. Jána Zlatoústeho spomienka
14. sept. 2017 štvrtok Povýšenie svätého kríža sviatok
15. sept. 2017 piatok Sedembolestnej Panny Márie slávnosť
16. sept. 2017 sobota Sv. Kornélia a Cypriána spomienka
17. sept. 2017 nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + Máriu Triznovú
utorok 18.30 MM za + sestry Irenu a Margitu
streda 18.30 MM za + z rodiny Gombovej a Kulášovej
štvrtok 07.00 MM za + rodičov Antona a Irenu 

za + z rodiny Leitnerovej a Kňazíkovej
piatok 08.00 MM 
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
Pavlova Ves: piatok 09.15 JK ako poďakovanie za Martina a celú rodinu

nedeľa 09.15 MM 
Vápenica: piatok 10:30 MM
Trstené sobota 17.00 MM za + rodičov Jána a Filoménu Kusých

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.

• Zvonček z budúcej nedele je obetovaný pre diecézny katechetický úrad.

• Na Katolíckej univerzite  v Ružomberku sa 18. septembra 2017 o 14.00 hodine uskutoční 
slávnostná vernisáž s témou LADISLAV HANUS (1907-1994), Apologét kultúry, kultúrnosti, 
kresťanstva a pluralizmu. Výstava bude na červenom podlaží v priestoroch Univerzitnej knižnice 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Viac informácii nájdete na nástenke pri kostole.

• Spoločenstvo eRko organizuje púť detí do katedrály na Spišskú Kapitulu. Púť je plánovaná 
7. 10. 2017. Viac informácii nájdete na nástenke pri kostole.

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Katolícka univerzita v Ružomberku v rámci Univerzity tretieho veku organizuje pre záujemcov 
nad 45 rokov seminár s názvom „Finančná gramotnosť.“ Seminár pozostáva z dvoch blokov 
prednášok. Prvý blok sa uskutoční 20. októbra na tému „Finančné služby v bankovníctve.“ 
Druhý blok bude 27. októbra 2017 na tému „Základné podmienky poisťovníctva.“ Miestom 
konania bude Rektorát KU (3. poschodie) v čase od 14:00 do 16:00 hod. Účasť na seminári je 
bezplatná. Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15. septembra 2017. Viac informácií 
nájdete na webstránke: www.ku.sk.

http://www.ku.sk/

