
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

3. 9. 2021 piatok Sv. Gregora Veľkého     spomienka 
4. 9. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
5. 9. 2021 nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 11.00 MM sv. omša: 
  18.30 MM sv. omša:  za + rodičov Ivanovcov a Vrabcovcov 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Viery Kusej 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre novomanželov 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Jána a Teréziu 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za + Katarínu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Zuzanu a pre celú rodinu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: štvrtok  16.00 JK sv. omša: za ZBP pre Vieru a Jána 
 nedeľa  09.15 JK sv. omša: 

Vápenica: sobota  15.00 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• 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 30. augusta 2021 

po svätej omši v sakristii farského kostola. 
• Svätá omša v utorok 31. augusta 2021 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. 
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• V stredu je 7. deň modlitieb za ochranu stvorenstva. 
• 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  po rannej svätej omši 
 piatok  od 16.00 hodiny 
 V Pavlovej Vsi sa bude spovedať v stredu od 15.30 hodiny. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem v stedu od 8.00 

hodiny. 
• Oznam od animátorov:  

Milé deti, srdečne Vás pozývame na Bodku za prázdninami, ktorá sa uskutoční 31. augusta 
2021 na fare. Začínať budeme o 13:00 hodine popoludní. Spolu zažijeme dobrodružné, ale 
najmä športové poobedie, ktoré zakončime svätou omšou.  So sebou si nezabudnite zobrať 
špekačky, športové oblečenie a dobrú náladu. Tešíme sa na Vás - Vaši animátori. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Jakub Jelenák, syn Juraja a Kataríny rod. Kojšovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Okoličnom 
a 
Petra Pieterová, dcéra Júliusa a Ivany rod. Chebeňovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 

2. 
Peter Husárik, syn Dušana a Mileny rod. Zuzaniakovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Liptovskom Ondreji 
a 
Veronika Hollá, dcéra Rudolfa a Miroslavy rod. Frianovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x. 

3. 
Daniel Lajda, syn Miroslava a Jany rod. Spilej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Katarína Krutáková, dcéra Jozefa a Evy rod. Liptákovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 2x. 



4.  
Patrik Uhrík, syn Jaroslava a Jany rod. Littvovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši 
a 
Stanislava Pikalová, dcéra Pavla a Ivety rod. Gregorovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 1x.


