
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
26. 9. 2022 pondelok Sv. Kozmu a Damiána     ľub. spomienka 
27. 9. 2022 utorok Sv. Vincenta de Paul     spomienka 
29. 9. 2022 štvrtok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela   sviatok 
30. 9. 2022 piatok Sv. Hieronyma      spomienka 
1. 10. 2022 sobota Sv. Terézie z Lisieux     spomienka 
2. 10. 2022 nedeľa 27. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Branislava a pre celú rodinu 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Annu Kunovú 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za + Vilmu a Vieru 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre kňaza Michala 
 piatok 18.30 MM sv. omša: za + Máriu Spišiakovú 

 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre deti 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 JK sv. omša:   

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za odpustenie hriechov,  
     milosť šťastnej hodiny smrti  
     a spásu duše pre Valériu 
 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 sakristii 

farského kostola. 
• V piatok 30. septembra 2022 o 17.00 hodine budú mať deti eRko stretnutie na farskom úrade. 
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• Októbrové pobožnosti svätého ruženca, ak nebude inak vyhlásené, budú mať začiatok pol 
hodiny pred svätou omšou (vrátane nedele). Za nábožnú účasť v spoločenstve veriacich (päť 
desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami, sväté prijímanie 
v ten deň, modlitba na úmysel Svätého otca) možno získať úplné odpustky. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Martin Hric, syn Jána a Dariny rod. Konfráterovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Dana Kustrová, dcéra Pavla a Emílie rod. Ambrozyovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 2x.


