
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

17. jan. 2020 piatok Sv. Antona spomienka
18. jan. 2020 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
19. jan. 2020 nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za + Vladimíra Lisého (výročná)
utorok 17.30 MM sv. omša: ako poďakovanie za dar viery 

a prosba o ZBP pre rodinu a brata
streda 17.30 MM sv. omša: za + otca Ľudovíta, synov Metoda a Zdenka
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Oľgu, rodičov Ištvánovcov a Lisých
piatok 17.30 MM sv. omša: za + brata Jána a manžela Antona
sobota 07.00 MM sv. omša:  za + Dušana Bacúra (výročná) 
nedeľa 08.00 JK sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: na úmysel darcu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnes vás o 17.00 hodine srdečne pozývame na vianočný koncert vo farskom kostole. 
Predstavia sa organista Metod Rakár a na trúbke bude hrať Matej Droppa.

• Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme aj my 
vo svojich modlitbách na jednotu medzi kresťanmi.

• V pondelok o 16.00 hodine budú mať miništranti stretnutie na fare. 

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

• Oznam z biskupského úradu:
Vo štvrtok 16. januára 2020 sa uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. 
Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom 
Liptovský Mikuláš. Svätá omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši začne o 17.00 hodine. 
Po nej bude nasledovať katechéza. Januárová katechéza sa bude týkať 5. Božieho prikázania. 
Pri tejto príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou.
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