
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

27. júl 2020 pondelok Sv. Gorazda a spol. spomienka
29. júl 2020 streda Sv. Marty spomienka
30. júl 2020 štvrtok Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej ľub. spomienka
31. júl 2020 piatok Sv. Ignáca z Loyoly spomienka
01. aug. 2020 sobota Sv. Alfonza Máriu de Liguori spomienka
02. aug. 2020 nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša: za + Jána Kusého (výročná)
utorok 15.00 MM sv. omša pohrebná: + p. Užíková

18.30 MM sv. omša: za + Miloša, Štefániu a Juraja
streda 18.30 MM sv. omša: za odpustenie hriechov, milosť dobrej smrti 

a večnú spásu 
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + Máriu
piatok 18.30 MM sv. omša: za + Annu Feketíkovú (výročná)
sobota 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre kolektív Pastierska
nedeľa 08.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

10.30 JK sv. omša:

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Petra a Magdalénu
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 august budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 
farského kostola.

• V nedeľu 2. augusta 2020 môžeme vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplne odpustky 
“Porciunkuly”. Okrem základných podmienok - svätá spoveď krátko pred tým, sväté prijímanie 
a modlitby na úmysel Svätého otca - je potrebné navštíviť farský, františkánsky alebo katedrálny 
kostol, pomodliť sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.

• Na budúcu nedeľu chceme urobiť zbierku kvôli kúpe ridera [rajdera] (stroja) na kosenie trávy 
okolo kostola a fary. Máme prisľúbenú pomoc, ktorá sa bude starať o okolie kostola, a toto bude 
nápomocou pri tejto činnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
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• Rodičia majú možnosť predplatiť svojim deťom časopis s názvom Rebrík. Primárne je určený 
deťom, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ. Je to jediný katolícky časopis pre deti, ktorý podporuje 
aktívne prežívanie voľného času, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie a pomáha v duchovnom 
raste. Cena predplatného je 17,50 €. Zvlášť ho odporúčam ďaľším prvoprijímajúcim deťom. 
Bližšie informácie o časopise si môžte pozrieť na nástenke. Objednať si ho môžte v sakristii 
alebo na fare.  


