
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

20. 9. 2021 pondelok Sv. Ondreja Kima Tageona a spol.   spomienka 
21. 9. 2021 utorok Sv. Matúša       sviatok 
23. 9. 2021 štvrtok Sv. Pia z Pietrelciny      spomienka 
25. 9. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
26. 9. 2021 nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre manželov  
     a prosba o uzdravenie vzťahov v celej rodine 
 utorok  07.00 MM sv. omša:  za + rodičov 
 streda 18.30  MM sv. omša:  za ZBP pre Líviu a pre celú rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Luciu a za + manželku 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre vnuka a pre celú rodinu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre sestru Danielu a pre celú rodinu 
  15.00 MM sv. omša sobášna: Šulik - Kustrová  
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  

Pavlova Ves: štvrtok  16.00 JK sv. omša:  za + manžela Rudolfa, syna Stanislava  
       a zaťa Rudolfa 
 nedeľa  09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• 8. októbra 2021 pri svätej omši o 17.00 hodine otec biskup Ján posvätí farský kostol, nový 

obetný stôl a ambónu. 
• V nedeľu je 107. svetový deň utečencov a migrantov (ustanovený sv. Piom X. v roku 1914). 

• Oznam z biskupského úradu: 
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 Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu 
 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na 
budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc 
pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý 
opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však 
prehliadaní. 
 Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej 
materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a 
zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, 
tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 
 Na budúcu nedeľu (26. septembra 2021) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú 
zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, 
ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh 
odmeň!" a ďakujeme. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 

1. 
Ondrej Šulik, syn Andreja a Márie rod. Šustrovej, narodený v Prešove, bývajúci v Hrišovciach 
a 
Stanislava Kustrová, dcéra Stanislava a Anny rod. Uramovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 

2. 
Adam Talian, syn Martina a Zuzany rod. Pajerovej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Spišskej 
Belej  
a 
Veronika Vejčíková, dcéra Karola a Zdenky rod. Glončákovej, narodená v Liptovskom MIkuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.


