
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

16. okt. 2017 pondelok Sv. Margity Márie Alacoque ľub. spomienka
17. okt. 2017 utorok Sv. Ignáca Antiochijského spomienka
18. okt. 2017 streda Sv. Lukáša sviatok
21. okt. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
22. okt. 2017 nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + Vladimíra Juráša
utorok 18.30 MM ako poďakovanie za 30 rokov manželstva 

a zároveň prosba o ZBP pre rodinu
streda 18.30 MM za + manžela Kornela a rodičov Jána a Annu Krajčovcov
štvrtok 18.30 MM za + manžela Jána a rodičov Hopkovcov a Frianovcov
piatok 18.30 MM za + Alenu Kúdorovú (výročná)
sobota 07.00 MM za + otca Pavla a starých rodičov Krčáhovcov

15.30 MM sobášná svätá omša: Komoráš - Kunová
nedeľa 08.00 JK

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + Maximiliána Hudeca

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• V tomto období je možné predplatiť si časopis Hlasy z domova a misií. Cena predplatného je 
12 €.

• Októbrové pobožnosti svätého ruženca budú mať začiatok pol hodiny pred svätou omšou 
(vrátane nedele).

• Miništrantov a záujemcov o miništrovanie pozývam na stretnutie v stredu o 16.00 hodine na fare.

• V stredu 18. októbra 2017 pozývam deti na ružencovú pobožnosť pred svätou omšou. Spoločne 
sa zapojíme do akcie, ktorú pripravila pápežská nadácia ACN Slovensko s názvom Milión detí. 
Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.
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• Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Sväté omše v našich kostoloch budú mať misijný charakter. 
Zároveň sa pri svätých omšiach uskutoční zbierka na misie. Za vaše milodary úprimné Pán Boh 
zaplať.

• Po svätej omši v nedeľu budete mať možnosť zakúpiť si Sviečku za nenarodené deti. Jej cena je 
1 €. Kúpou sviečky podporíte  Fórum života.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marko Komoráš, syn Radoslava a Moniky rod. Gaškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Lucia Kunová, dcéra Ľubomíra a Zuzany rod. Adamkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

Vladimír Sekan, syn Vladimíra a Ľubice rod. Varečkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Dominika Raková, dcéra Milana a Márie rod. Polačkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.


