
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

30. nov. 2018 piatok Sv. Ondreja sviatok
01. dec. 2018 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
02. dec. 2018 nedeľa Prvá adventná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM  sv. omša: za ZBP pre Johanu Belányovú pri 90-tke
utorok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre syna Jozefa
streda 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre otca pri 70-tke
štvrtok 17.30 MM sv. omša: za + rodičov Jozefa a Lýdiu
piatok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (50 r. sobáša)
sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre matku Rozáliu
nedeľa 08.00 JK sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za ZBP a dary Ducha Svätého 
pre nové obecné zastupiteľstvo v Bobrovci

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + manžela Michala a syna Miroslava
nedeľa 09.15 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY

• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich 
chrámov.

• Úmysly svätých omší na mesiac december budem zapisovať v sakristii farského kostola 
v pondelok po svätej omši.

• Prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme, aby si vyzdvihli zmluvu (v sakristii 
farského kostola alebo na fare) o obstaraní zájazdu. Zmluvu treba podpísať a čím skôr doručiť 
na farský úrad.

• Deti, ktoré majú záujem o koledovanie Dobrej noviny, nech sa prídu zapísať na zoznam 
pripravený v sakristii farského kostola.

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti.

• Pri svätých omšiach v nedeľu požehnám adventné vence.

• Na budúcu nedeľu sa bude konať pri svätých omšiach zbierka na charitu. Za vaše milodary 
úprimné Pán Boh zaplať.

mailto:bobrovec@kapitula.sk


Oznamy z biskupského úradu:

• Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas   1. adventnej nedele 
prispejú na charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy 
sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, kde vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, 
ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!

• Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku srdečne pozýva žiakov a rodičov 5. a 9. ročníkov 
a všetkých priateľov školy, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 30. novembra 
2018 na Gymnáziu sv. Andreja. Podrobnosti programu nájdete na internetovej stránke 
školy www.gsa.sk.

http://www.gsa.sk/

