
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

24. aug. 2020štvrtok Sv. Bartolomeja sviatok
28. aug. 2020 piatok Sv. Augustína spomienka
29. aug. 2020 sobota Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka
30. aug. 2020 nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre otca Jozefa pri 80-tke a celú rodinu
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre jubil. manželov (20 r.) a ich rodinu
streda 18.30 MM sv. omša: za + manžela Vladimíra a rodičov
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre členov 2. ruže Eleonóry Lisej
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Miloša pri 50-tke a celú rodinu
sobota 07.00 MM sv. omša: za + Annu Lepišovú
nedeľa 08.00 JK sv. omša: 

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jozefa, Katarínu, brata a manžela
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť kalendáre Spoločnosti Božieho slova. Cena za 
kalendáre sú 3 €.

• Na budúcu nedeľu (30. augusta 2020) bude zbierka pre potreby DKÚ.

• Birmovancov pozývame na cyklotúru, ktorá sa uskutoční 30. augusta 2020 (nedeľa) o 13:00 
hodine. Stretneme sa pred farským kostolom na parkovisku. Spoločne pôjdeme popri krížovej 
ceste, ktorá sa nachádza smerom na Matiašovce. So sebou si zoberte vodu, niečo pod zub, 
dobrú náladu a nezabudnite prilbu na hlavu - povinné. Nahlásiť sa môžete u svojho vedúceho 
skupiny alebo Júlii Littvovej (tel. č. 0917427468) najneskôr do 28.8.2020.

• 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. 
Bližšie informácie o časopise si môžte pozrieť na nástenke. Objednať si ho môžte v sakristii 
alebo na fare.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. 
Matej Antoška, syn Petra a Jany rod. Hubkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Uhorskej Vsi
a
Alžbeta Volajová, dcéra Jána a Evy rod. Lisej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.

2. 
Peter Mravec, syn Jozefa a Ľudmily rod. Mihalkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovčeku
a
Lucia Mišovie, dcéra Pavla a Dany rod. Jackovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca vo 
Važci, ohlasujú sa 1x.


