
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

25. dec. 2019 streda Narodenie Pána
26. dec. 2019 štvrtok Sv. Štefana sviatok
27. dec. 2019 piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok
28. dec. 2019 sobota Sv. Neviniatok sviatok
29. dec. 2019 nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 06.00 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 90-tke 
a pre dcéru pri 50-tke

utorok 06.00 MM sv. omša: za + manžela Štefana Hudáka 
a švagra Štefana Pitoňáka

streda 00.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
08.00 MM sv. omša:
10.30 JK sv. omša:

štvrtok 08.00 MM sv. omša: za + z rodiny Jurášovej
piatok 08.00 MM sv. omša: za ZBP pre členov 1. a 2. ruže H. Gajanovej 
sobota 08.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Máriu
nedeľa 08.00 JK sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: utorok 22.00 JK sv. omša:
streda 09.15 JK sv. omša: za + Dalimila
štvrtok 09.15 JK sv. omša: za + Andreja
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

Trstené: štvrtok 10.30 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Pán Boh zaplať dobrodincom za vianočné stromčeky pre naše chrámy.

• Úmysly svätých omší na mesiac január budem zapisovať v pondelok 23. 12. 2019 po rannej 
svätej omši vo farskom kostole.

• Pred polnočnou svätou omšou si vo farskom kostole budete môcť zaspievať vianočné koledy.
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• Pri svätých omšiach na Narodenie Pána sa bude konať vianočná ofera.

• Aj tohto roku chcem prejsť našu farnosť v rámci koledy - požehnanie príbytkov. Samotná koleda 
začne v piatok po rannej svätej omši. Pôjdem len k tým, ktorí chcú požehnanie domu. Domy si 
označte stužkou, príp. nech niekto z rodiny počká pri ceste. Začneme podobne ako vlani. Od 
začiatku dediny po hlavnej ceste smerom na Jalovec. Na ďalší deň (v sobotu od 9.00 - 16.00 
hodiny) budem pokračovať po ostatných uliciach v Bobrovci. Neskôr, pravdepodobne v nedeľu 
29. 12. 2019,  vo filiálkach našej farnosti.

• Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti v sobotu 28. 12. 2019. Tí, ktorí máte záujem 
o túto koledu, prihláste sa tak, že sa zapíšete na pripravený papier v predsieni kostola.

• V nedeľu 29. 12. 2019 na sviatok Svätej rodiny pozývam manželov k obnove manželského 
sľubu. Manželský sľub si budete môcť obnoviť pri svätých omšiach. Tých, ktorí si budete chcieť 
obnoviť manželský sľub prosím, aby ste boli počas slávenia svätej omše blízko pri sebe.

• Oznam z biskupského úradu:
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a 
slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a 
hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurzu 
sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri 
šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch: január a marec.

Miesta a konania kurzu:
Lendak: 18. 1. 2020 a 14. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.
Námestovo: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu 
www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020

Prihlásiť sa je možné:
Lendak do 12. 1. 2020
Námestovo do 19. 1. 2020
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