
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
29. 8. 2022 pondelok Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa  spomienka 
3. 9. 2022 sobota Sv. Gregora Veľkého     spomienka 
4. 9. 2022 nedeľa 23. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + Rudolfa a Vladimíra 
 utorok  07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Zuzanu a Patrika  
     na ich spoločnej ceste životom 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre duchovného otca Michala 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Gabrielu a pre celú rodinu 
  14.00 MM sobášný obrad: Vojtek - Rimkute 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže p. Evy Triznovej 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Emíliu Komárovú 
  15.00 MM sobášna sv. omša: Lisý - Lisá 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za + Martu Kojšovú (výročná) 

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

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes sa pri sv. omšiach konala zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Za 

milodary úprimné Pán Boh zaplať. 
• Vo štvrtok 1. septembra 2022 je 8. svetový deň moditieb za ochranu stvorenstva. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


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

 pondelok  od 18.00 hodiny 
 utorok  po rannej svätej omši 
 streda  od 17.30 
 štvrtok  po rannej svätej omši 
 piatok  od 16.30 
• V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem v pondelok od 8.00 

hodiny. 
• 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 3x 

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 2x.


