
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 966 22
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

28. aug. 2017 pondelok Sv. Augustína spomienka
29. aug. 2017 utorok Mučenícka smrť Jána Krstiteľa spomienka
02. sept. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
03. sept. 2017 nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + krstnú mamu, starých rodičov a tetu Lenku
utorok 07.00 MM za ZBP pre manžela Petra pri 50-tke a celú rodinu
streda 18.30 MM za + rodičov
štvrtok 18.30 MM za ZBP pre kňaza Michala
piatok 18.30 MM za + rodičov Garčekovcov a Moravčíkovcov
sobota 07.00 MM za + Gabrielu Ciglianovú

14.30 MM sobášny obrad Kucko - Sentivanová
nedeľa 08.00 MM

10.30 MM za veriacich našej farnosti
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + Annu Sochovú

nedeľa 09.15 JK 

FARSKÉ OZNAMY

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

• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy a Rebrík. Predplatitelia si časopis môžu vyzdvihnúť v sakristii 
farského kostola.

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť nástenný a stolový kalendár Spoločnosti Božieho slova. 
Cena za kalendár sú dve eurá.

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 17.30
utorok po rannej svätej omši
streda od 17.30
štvrtok od 16.30
piatok od 16.00

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.00 hodiny.
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• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem vo štvrtok od 8.00 hodiny.

• Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. 
S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvára 
v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program 
s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia 
starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky 
sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre 
zamestnaných uchádzačov. Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú na Slovensku 
uznávanými odborníkmi na Sväté písmo. Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 
15. septembra 2017. Prihlášku a viac informácií nájdete na vlákne http://www.ku.sk/index.php/
2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Filip Balvoň, syn Milana a Judity rod. Brachnovej, narodený v Ružomberku, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši
a 
Katarína Triznová, dcéra Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

Lukáš Hamerský, syn Jozefa a Zdeňky rod. Novákovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Jana Gonšenicová, dcéra Jozefa a Márie rod. Gajdošovej, narodená v Ružomberku, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 2x.
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