
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

21. sep. 2020 pondelok Sv. Matúša sviatok
23. sep. 2020 streda Sv. Pia z Pietrelciny spomienka
26. sep. 2020 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
27. sep. 2020 nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Eriku pri 50-tke a celú rodinu
utorok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov Subjakovcov a Mliečkovcov 

a za ++ bratov
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre novomanželov Porubiakovcov
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + manžela Jozefa a rodičov Lisých a Kusých
piatok 18.30 MM sv. omša: za + tetu Anastáziu, uja Jozefa a starých rodičov
sobota 07.00 MM sv. omša: za + rodičov Jozefa a Agnešu

15.30 MM sobášny obrad: Majerník - Hromadová
MM sv. omša sobášna: Volaj - Tomaščíková

nedeľa 06.30 MM sv. omša:
08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti
10.30 JK sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Ota a Margitu
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úmysly svätých omší na mesiac október budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristií 
farského kostola.

• V nedeľu je 106. svetový deň utečencov a migrantov (ustanovený sv. Piom X. v roku 1914). 

• 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 na pripravený papier v predsieni kostola.
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• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Matej Volaj, syn Róberta a Anny rod. Labaškovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci
a
Paulína Tomaščíková, dcéra Juraja a Jany rod. Ničovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskej Ondrášovej, ohlasujú sa 3x.

2.
Emmanuel Marie Joseph Trichard, syn Marcela Reného Josepha Tricharda a Marie - Paulette 
Trichard Legaignoux, narodený v Thompson (New York), bývajúci v Saint - Malo, Ille-et-Vilaine 
(FR)
a
Martina Partelová, dcéra Miroslava a Nadeždy rod. Fašiangovej, narodená v Liptovskom 
Mikuláši, bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x. a 2x.


