
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

07. sep. 2020 pondelok Košických mučeníkov spomienka
08. sep. 2020 utorok Narodenie Panny Márie sviatok
12. sep. 2020 sobota Meno Panny Márie spomienka
13. sep. 2020 nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku Zuzanu
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre švagrinú
streda 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre jub. manželov (20 r.) a celú rodinu
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Františka, Helenu, Karola, Štefániu 

a brata Karola
piatok 18.30 MM sv. omša: za + manžela Jána
sobota 07.00 MM sv. omša: za + Máriu Bullovú

16.00 MM sv. omša sobášna: Gbúr - Žiaranová
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 MM sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Rudolfa a Vieru
nedeľa 09.15 JK 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 a 2 €.

• V piatok o 16.00 hodine začne na farskom úrade pre birmovancov skúška z teoretickej prípravy 
pred prijatím sviatosti birmovania. Otázky na skúšku si birmovanci nájdu na internetovej stránke 
farnosti.

• V piatok budeme sláviť svätú omšu s príhovorom pre deti. Pred svätou omšou budú mať deti 
stretnutie na fare.

• Na budúcu nedeľu bude zbierka Pri božom hrobe. Svätý Otec František schválil návrh, aby sa 
Zbierka pre Svätú zem v roku 2020 (Zbierka pri Božom hrobe) presunula z obdobia Veľkej noci 
na nedeľu 13. septembra 2020, do blizkosti sviatku Povýšenia svätého kríža. 
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• Animátori eRka srdečne pozývajú rodiny s deťmi na akciu s názvom Deň rodiny pri príležitosti 
30. narodenín eRka. Akcia sa uskutoční 27. septembra 2020. Program začne po svätej omši 
spoločným obedom, po ktorom sa môžete tešiť na bohatý program. Nebude chýbať ani 
narodeninová torta. Vítaní sú všetci, nielen členovia eRka. Prihlásiť sa na túto akciu môžte tak, 
že sa zapíšete do 20. septembra 2020 na pripravený papier v predsieni kostola.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. 
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 3x.

2. 
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 3x.

3. 
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 2x.

4. 
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 2x.

5. 
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 2x.


