
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

22. feb. 2020 sobota Katedra sv. Petra sviatok
23. feb. 2020 nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov 1.ruže p. Gajanovej
utorok 17.30 MM sv. omša: za dar viery pre deti a vnúčatá
streda 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre brata Ivana a celú rodinu
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Máriu pri 70-tke a celú rodinu
piatok 17.30 MM sv. omša: za + rodičov, starých rodičov Kováčovcov 

a krstných rodičov
sobota 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Milana Kojša pri 50-tke a celú rodinu
nedeľa 08.00 MM sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jána a Eleonóru
nedeľa 09.15 JK sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Vo štvrtok 20. februára 2020 sa uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Pre 
našu farnosť je najbližším miestom Liptovský Mikuláš. Svätá omša vo farskom kostole 
v  Liptovskom Mikuláši začne o 17.00 hodine. Po nej bude v Katolíckom dome nasledovať 
katechéza. Tá sa bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tejto príležitosti bude možné zakúpiť 
si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou.

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

• V sobotu 22. februára 2020 sa bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
v  Spišskej Kapitule budú osobitne modliť za našu farnosť. Je to tzv. Most so seminárom. 
Pamätajme aj my na nich vo svojich modlitbách.

• Aj tento rok je možné poukázať z už odvedenej dane 2% na neziskové organizácie. Na stolíku 
s novinami sú tlačivá pre katolícke organizácie.

• Slovenská katolícka charita prichádza s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia s podporou 
centier pre deti v Ugande a Rwande prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Na 
stolíku s novinami nájdete obálku, ktorú si môžete zobrať domov a rozhodnúť sa, či sa do 
kampane zapojíte. Viac informácii nájdete v samotnej obálke.

mailto:bobrovec@kapitula.sk

