
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
8. 8. 2022 pondelok Sv. Dominika      spomienka 
9. 8. 2022 utorok Sv. Terézie Benedikty od Kríža    sviatok 
10. 8. 2022 streda Sv. Vavrinca      spomienka 
11. 8. 2022 štvrtok Sv. Kláry       spomienka 
13. 8. 2022 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
14. 8. 2022 nedeľa 20. nedeľa v cezročnom období 
   Nanebovzatie Panny Márie (Bobrovec) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + manžela Ladislava a brata Jána 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za + Agnesu Válekovú  
 streda 18.30 MM sv. omša:  za + rodičov a súrodencov Rakovcov  
     a Kusých 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Máriu Sekanovú (výročná) 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Evy Pikalovej 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Branislava 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30  sv. omša:   

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre Barboru 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie sa bude vysluhovať vo farskom 

kostole v sobotu 13. augusta 2022 od 9.00 - 10.00 hodiny. 
• Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 14. augusta 2022 o 10.30 hod. bude spolu s nami celebrovať 

vdp. Peter Matis, vicekancelár biskupského úradu. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť. 
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• Pri svätých omšiach v nedeľu sa bude konať odpustová ofera. Za milodary úprimné Pán Boh 
zaplať. 

• Rodičia majú možnosť predplatiť svojim deťom časopis s názvom Rebrík. Primárne je určený 
deťom, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ. Je to jediný katolícky časopis pre deti, ktorý 
podporuje aktívne prežívanie voľného času, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie a pomáha 
v  duchovnom raste. Cena predplatného je 17,50 €. Zvlášť ho odporúčam ďaľším 
prvoprijímajúcim deťom. Objednať si ho môžte v sakristii alebo na fare.


