
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

23. apr. 2018 pondelok Sv. Vojtecha spomienka
24. apr. 2018 utorok Sv. Juraja Bobrovec - slávnosť
25. apr. 2018 streda Sv. Marka sviatok
29. apr. 2018 nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + manžela a rodičov
utorok 07.00 MM sv. omša:

18.30 sv. omša:
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku Máriu (65 r.) a jej rodinu
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov Jozefa a Emíliu 
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Viery Kusej
sobota 07.00 MM sv. omša: za + Annu a rodičov Uhrínovcov a Machajovcov
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša: 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Petra a Magdalénu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnes bola predpísaná zbierka na seminár. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

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

• Svätú omšu pri príležitosti slávenia titulu farského kostola v utorok 24. 4. 2018 o 18.30 hodine 
bude v našej farnosti sláviť vdp. Ján Buc, farár vo Východnej.

• V utorok bude pri svätých omšiach odpustová ofera.

• Vo štvrtok po svätej omši zvolávam stretnutie členov hospodárskej rady. Stretnutie bude na fare.

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre mládež.
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• Na budúcu nedeľu chceme opäť uskutočniť akciu s názvom „Podeľme sa!“ podobne ako 
v uplynulých rokoch. Jedná sa o aktivitu, pri ktorej sa zriekneme slávnostného obeda a namiesto 
neho prijmeme pozvanie na skromnejší obed, za ktorý obetujeme milodar. Ten sa odovzdá tým, 
ktorí potrebujú pomoc. Prosím všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť tohto projektu, aby sa 
prihlásili zapísaním sa na papier na nástenke pri vstupe do kostola. Ako dobrovoľníci do stredy, 
ako rodiny na obed, do soboty tohto týždňa. V sobotu sa bude poobede variť kapustnica. V 
nedeľu sa bude podávať v kultúrnom dome po druhej svätej omši. Zároveň prosím gazdinky, aby 
napiekli koláče, ktoré budeme predávať po svätých omšiach v nedeľu.


