
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
16. 5. 2022 pondelok Sv. Jána Nepomuckého     spomienka 
18. 5. 2022 streda Sv. Jána Pavla I.      ľub. spomienka 
22. 5. 2022 nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre vnuka Vladimíra a pre celú rodinu 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre brata pri 75-tke 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + Stanislava Hlauča 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Alojziu a Rudolfa 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Viery Kubalovej 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Márie Fendekovej 
  15.00 MM sv. omša sobášná: Lisý - Lisá 
 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 + Vladimíra 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Na stolíku s novinami sa nachádza časopis Svetové misie. Ten si môžte spokojne zobrať 

domov. 
• V stredu 18. 5. 2022 budú mať prvoprijímajúce deti nácvik  vo farskom kostole o 17.15. 
• Vo štvrtok 19. mája 2022  sa v sídlach dekanátov našej diecézy uskutoční  siedme a zároveň 

záverečné stretnutie  tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu. Je 
to posledný zo štyroch ročníkov,  ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze. Tému 
a prezentáciu pripravil František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. 
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• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Pavel Lisý, syn Pavla a Boženy rod. Kellovej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Paula Lisá, dcéra Jozefa a Alexandry rod. Kusej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.


