
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

02. okt. 2017 pondelok Sv. anjelov strážcov spomienka
04. okt. 2017 streda Sv. Františka Assiského spomienka
07. okt. 2017 sobota Ružencovej Panny Márie spomienka
08. okt. 2017 nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 15.00 MM pohrebný obrad: + Hedviga Janíková
18.30 MM za + Veroniku Frianovú

utorok 18.30 MM za ZBP pre jub. manželov (25 r. sobáša) a celú rodinu
streda 18.30 MM za + Jolanu a + z rodiny Málikovej a Hariňovej
štvrtok 18.30 MM za uzdravenie Andrejka a ZBP pre rodinu
piatok 18.30 MM za ZBP pre matku a celú rodinu
sobota 07.00 MM za ZBP pre jub. manželov (50 r. sobáša) a celú rodinu

15.30 MM sobáš: Chriašteľ - Hudecová
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + rodičov a starých rodičov

nedeľa 09.15 MM

FARSKÉ OZNAMY

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

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy z domova a misií a Rebrík. Predplatitelia si časopis môžu 
vyzdvihnúť v sakristii farského kostola. Časopis Hlasy z domova a misií je možné predplatiť si na 
ďalšie obdobie. Predplatné je 12 €.

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť nástenné a stolové kalendáre. Cena za nástenný 
kalendár je 1 €, za stolový kalendár 1,20 €. Okrem nich si môžte zakúpiť aj kalendáre  
Spoločnosti Božieho slova. Cena za tento kalendár sú dve eurá.

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

• Novou horliteľkou pôvodnej ruže pani Ľudmily Kubalovej sa stala pani Marta Kunová.

• Na nástenke pri farskom kostole si môžete pozrieť program nedeľných stretnutí v Komunite 
Blahoslavenstiev. 
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 17.30
utorok od 17.30
streda od 17.30
štvrtok od 17.00
piatok od 16.00

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny.

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

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Peter Chriašteľ, syn Petra a Eleny rod. Praštiakovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši
a 
Lenka Hudecová, dcéra Petra a Heleny rod. Hudákovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

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 1x.


