
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
22. 8. 2022 pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej  spomienka 
24. 8. 2022 streda  Sv. Bartolomeja      sviatok 
27. 8. 2022 sobota Sv. Moniky       spomienka 
28. 8. 2022 nedeľa 22. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + rodičov Jurášovcov,  
     švagrov Jozefa, Tibora a švagrinú Alenu 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za + rodičov a brata Ivana 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre manžela pri 80-tke a pre rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za +rodičov Jána a Pavlínu 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov, starých rodičov,  
     brata a švagrinú 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  ako poďakovanie za manžela pri živ. jubileu 
     a za BP pre rodinu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:   

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

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Úmysly svätých omší na mesiac september budem zapisovať v pondelok 22. augusta 2022 

po svätej omši v sakristii farského kostola. 
• Na budúcu nedeľu (28. augusta 2022) bude zbierka pre potreby DKÚ. Katechetický úrad je 

finančne zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie 
je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. 
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• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Vladimír Lisý, syn Vladimíra a Miriam rod. fašiangovej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Romana Lisá, dcéra Romana a Jany rod. Kunovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 1x. a 2x. 

2. 
Lukáš Blaščík, syn Romana a Beáty rod. Mlynarčíkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci 
a 
Zuzana Oberučová, dcéra Jaroslava a Daniely rod. Veselovskej, narodená v Liptovskom 
Mikuláši, bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 1x.


