
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

14. máj 2018 pondelok Sv. Mateja sviatok
16. máj 2018 streda Sv. Jána Nepomuckého spomienka
20. máj 2018 nedeľa Zoslanie Ducha svätého

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + rodičov Kusých a Lisých
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Viery Kubalovej
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Máriu
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + rodičov a krstných rodičov
piatok 18.30 JK sv. omša: za + z rodiny Uramovej a Kustrovej
sobota 07.00 JK sv. omša: za + rodičov a brata
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša: 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Máriu a Tomáša
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnešná nedeľa je 52. svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri svätých 
omšiach bola biskupským úradom predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

• Dnes večer o 18.00 hodine sa vo farskom kostole uskutoční koncert Chrámového zboru pri 
Kostole svätého Juraja v Bobrovci. Srdečne pozývame.

• V stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov 
alebo prosby za duchovné povolania. Záväzný je pre nás jeden deň.

• Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator na slávnosť 
Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

• Na budúcu nedeľu sa pri svätých omšiach bude konať svätodušná ofera.

• Na budúcu nedeľu sa končí veľkonočné obdobie.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Peter Navrátil, syn Jozefa a Libuše rod. Mikovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Katarína Vrabcová, dcéra Jaroslava a Márie rod. Fašiangovej, narodená v Bobrovci, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.

2.
Tomáš Trizna, syn Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Ivana Mrvová, dcéra Karola a Márie rod. Gureckej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskej Teplej, ohlasujú sa 1x.


