
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

21. 6. 2021 pondelok Sv. Alojza Gonzágu     spomienka 
24. 6. 2021 štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa    slávnosť 
26.  6. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
27. 6. 2021 nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + Rudolfa 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za + manžela, rodičov, brata, sestru a švagra 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ++ rodičov a brata Jána 
 štvrtok 18.30 MM sv. omša:  za + Jozefa, Antona a Annu 

 piatok  18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov 2. ruže Eleonóry Lisej 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 90-tke a pre celú rodinu 
  15.30 MM sv. omša sobášna: Chebeň - Littvová 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 

Pavlova Ves: štvrtok  17.00 MM sv. omša:  za + Jozefa a Bernardínu 
 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 júl budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 

farkého kostola. 
• V piatok pozývame deti na eRko stretnutie. Toto stretnutie bude na fare a  farskom dvore 

so začiatkom o 17.00 hodine. 
• Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 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.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 

1. 
Marek Chebeň, syn Jána a Martiny rod. Vallovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovčeku 
a 
Frederika Littvová, dcéra Vladimíra a Kataríny rod. Krutákovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Pavlovej Vsi, ohlasujú sa 3x. 


