
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

12. nov. 2018 pondelok Sv. Jozafáta spomienka
17. nov. 2018 sobota Sv. Alžbety Uhorskej spomienka
18. nov. 2018 nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 17.30 MM  sv. omša: za ZBP pre Evu pri 50-tke
utorok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 90-tke a celú rodinu
streda 17.30 MM sv. omša: za ZBP pri 80-tke a celú rodinu
štvrtok 17.30 JK sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (50 r. sobáša)
piatok 17.30 MM sv. omša: za + manžela Dušana a syna Dušana
sobota 18.00 MM sv. omša: za + z rodiny Badlíkovej
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša:

Pavlova Ves: streda 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre rodinu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

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

• V sobotu začneme sláviť svätú omšu o 18.00 hodine. Táto svätá omša má platnosť na nedeľu. 
Tých, ktorí sa zúčastnia aj veselice, prosím o účasť na svätej omši v krojoch.
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• Oznam z dekanského úradu

• Diecézna škola viery bude pokračovať v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok 15. 11. 2018. Program 
začne svätou omšou o 17.00 hodine.

• Oznamy z biskupského úradu
1. Dňa 14. 11. 2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána 
Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17. 11. 2018 slávením svätej omše 
v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Pred svätou omšou sa začne modlitba posvätného ruženca. Po 
svätej omši bude nasledovať prednášky. Všetkých srdečne pozývame na túto ďakovnú púť. Svätú 
omšu v priamom prenose odvysiela rádio Lumen. Všetkým Pán Boh zaplať!
 
2. Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov 
a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie 
vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.
Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo 
farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: november 2018, 
január a marec 2019.
Miesta a konania kurzu:
Poprad 17.11.2018 od 14.00-18.00 hod.
Dolný Kubín 24.11.2018    od 14.00-18.00 hod.
Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu 
www.dkuspis.sk

http://www.dkuspis.sk/

