
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
28. 6. 2022 utorok Sv. Ireneja       spomienka  
29. 6. 2022 streda Sv. Petra a Pavla      slávnosť 
2. 7. 2022 sobota Návšteva preblahoslavenej  Panny Márie  sviatok 
3. 7. 2022 nedeľa 14. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov 2. ruže Eleonóry Lisej 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Jozefa pri 50-tke a jeho rodinu  
 streda 06.30 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  18.30 MM sv. omša:   
 štvrtok 18.30 MM sv. omša:  za + manžela Jána  
     a rodičov Hopkovcov a Frianovcov 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za + Alfonza Sekana (výročná) 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre jub. manželov a pre celú rodinu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Ivetu a pre chrámový zbor  
     pri kostole sv. Juraja s rodinami 

Pavlova Ves: streda 17.00  sv. omša: 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre deti s rodinami 
 nedeľa 09.15  sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh 

zaplať. 
• Vo štvrtok sa pri svätej omši poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok. Na slávenie tejto  

svätej omše osobitne pozývam žiakov a študentov. 
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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto: 

pondelok od 18.00 hodiny 
 utorok od 18.00 hodiny 
 streda  od 17.30 hodiny 
 štvrtok od 17.00 hodiny 
 piatok  od 16.30 hodiny 

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo  štvrtok od 16.30. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem v piatok od 8.00 hodiny. 
• Slávnostnú svätú omšu na slávnosť sv. Petra a Pavla v Pavlovej Vsi v stredu o 17.00 hodine 

bude celebrovať vdp. Štefan Štellmach a v nedeľu 3. júla 2022 o 9.15 vdp. Dušan Majerčiak, 
farský administrátor v Liptovskom Trnovci. Srdečne pozývam na obe slávnosti.


