
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

11. nov. 2019 pondelok Sv. Martina sviatok
12. nov. 2019 utorok Sv. Jozafáta spomienka
16. nov. 2019 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
17. nov. 2019 nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 07.00 MM sv. omša: za + manžela Dušana a syna Dušana
utorok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre rodičov Šinkovcov
streda 17.30 MM sv. omša: za + manžela Štefana
štvrtok 17.30 MM sv. omša: za + otca Vladimíra
piatok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (50 r. sobáša) 

a celú rodinu
sobota 07.00 MM sv. omša:  za + Jarmilu Fašiangovú
nedeľa 08.00 JK sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + otca Jána Chebeňa
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Opäť je možné predplatiť si časopis Hlasy z domova a misií. Cená predplatného je 12 €.

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť nástenný a stolový kalendár Spoločnosti Božieho slova. 
Cena je 2 € za nástenný a 3 € za knižný kalendár.

• V utorok o 16.00 hodine bude mať na fare stretnutie skupina mojich birmovancov.

• V piatok o 16.00 hodine budú mať na fare stretnutie deti 1. - 3. ročníka ZŠ.

• Rodičov (zákonných zástupcov) prvoprijímajúcich detí prosím, aby si v priebehu týždňa vyzdvihli 
prihášku na ich prvé sväté prijímanie v sakristii farského kostola.

• Na budúcu nedeľu je 3. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František v roku 
2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, 
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Okrem toho je to deň boja za slobodu a 
demokraciu. Pamätajme na tento úmysel aj vo svojich modlitbách.
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