
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

03. sep. 2020 streda Sv. Gregora Veľkého spomienka
05. sep. 2020 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
06. sep. 2020 nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + Jána a Júliusa
utorok 18.30 MM sv. omša: za + Ľudmilu
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Zuzanu
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Rudolfa pri 70-tke
piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Jaroslava pri 60-tke a pre jeho rodinu
sobota 15.00 MM sv. omša sobášna: Antoška - Volajová

07.00 MM sv. omša: za + manžela pri nedožitej 80-tke 
a za ZBP pre manželku

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

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Petra, Jolanu a Štefana
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Dnes bola zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Za milodary úprimné Pán Boh 
zaplať.

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť kalendáre Spoločnosti Božieho slova. Cena za 
kalendáre sú 3 a 2 €.

• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík a Hlasy. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii 
farského kostola.

• Úmysly svätých omší na mesiac september budem zapisovať v pondelok 31. augusta 2020 
po svätej omši v sakristii farského kostola.

• V utorok 1. septembra 2020 je 6. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Tento deň 
ustanovil pápež František v roku 2015.
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• Svätá omša v stredu 2. septembra 2020 bude spojená so vzývaním Ducha Svätého o pomoc 
pre našich žiakov, študentov a učiteľov - Veni Sancte. Osobitne na túto svätú omšu pozývam 
všetkých žiakov a učiteľov.

• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto:

pondelok od 18.00 hodiny
utorok od 17.30 hodiny
streda od 17.30 hodiny
štvrtok od 17.00 hodiny
piatok od 16.00 hodiny

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny.

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00 
hodiny.

• Počas prvopiatkového týždňa plánujeme v noci od štvrtka večera do piatku večera adoráciu vo 
farskom kostole. Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto akcie, prihláste sa tak, že sa zapíšete na 
papier v predsieni kostola.

• V piatok sa pomodlíme ruženec meditatívnou formou. Modlitba svätého ruženca začne o 16.45. 
O 18.15 sa pomodlíme prvopiatkovú pobožnosť. Po nej budeme sláviť svätú omšu. 

• 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 3x.

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 2x.

3. 
Martin Gbúr, syn Pavla a Beáty rod. Baášovej, narodený v Poprade, bývajúci v Bobrovci
a
Petra Žiaranová, dcéra Petra a Anny rod. Ogáryovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 1x a 2x.
4. 
Vladimír Porubjak, syn Vladimíra a Eriky rod. Mikulášovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a
Eva Drusková, dcéra Juraja a Ľubice rod. Vrabcovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.



5. 
Roman Vraňák, syn Vladislava a Františky rod. Močilánovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a
Laura Janíková, dcéra Karola a Ivety rod. Balúnovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca 
v Zákamennom, ohlasujú sa 1x.

6. 
Jozef Borák, syn Jozefa a Jany rod. Kukuliakovej, narodený vo Zvolene, bývajúci v Detve
a
Zuzana Gáliková, dcéra Jána a Márie rod. Lukáčovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Pavlovej Vsi, ohlasujú sa 1x.


