
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
26. 5. 2022 štvrtok Nanebovstúpenie Pána     slávnosť 
29. 5. 2022 nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Miroslavu a pre celú rodinu 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Marty Kunovej 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + otca Vladimíra  
     a za ++ z rodiny Fašiangovej a Rakovej 
 štvrtok 06.30 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša: 
  18.30 MM sv. omša: 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 50-tke a pre celú rodinu 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre členov rodiy Kustrovej, Dubovskej 
     a Frianovej 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša: 
  10.30 MM sv. omša:   

Pavlova Ves: štvrtok 17.00 JK sv. omša: 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Úmysly svätých omší na mesiac jún budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 

farského kostola. 
• Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných 

dní sú prosby za úrodu. Záväzný je pre nás jeden deň. Osobitne budeme za úrodu prosiť 
Nebeského otca pri svätej omši v utorok. 

• Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti budem vysluhovať v sobotu 28. mája 2022 
o  9.00  hodine vo farskom kostole. Rodičov a ostatných príbuzných prosím, aby k sviatosti 
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zmierenia pristúpili v priebehu týždňa. Spovedať budem pred každou svätou omšou (okrem 
slávnosti Nanebovstúpenia Pána). 

• V nedeľu pri svätej omši o 10.30 bude prvé sväté prijímanie našich deti. Počas svätej omše  
o 10.30 bude kostol rezervovaný pre nevyhnutnú asistenciu, prvoprijímajúce deti a ich rodinu. 

• Na budúcu nedeľu je 56. svetový deň masovokomunikačných prostriedkov. Pri svätých 
omšiach sa uskutoční zbierka na katolícke masmédia.


