
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
13. 6. 2022 pondelok Sv. Antona Paduánskeho    spomienka  
16. 6. 2022 štvrtok Kristovho Tela a Krvi     slávnosť   
18. 6. 2022 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
19. 6. 2022 nedeľa 12. nedeľa v cezročnom období 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 15.00 MM sv. omša pohrebná: za + Jozefa Ruppelda 
  18.30 MM sv. omša: za + Máriu Boženu Blahunkovú (výročná) 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za + rodičov Kornela a Máriu 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + Jozefa, Antona a Annu 
 štvrtok 06.30 MM sv. omša:  za ZBP pre kňaza Michala 
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  18.30 MM sv. omša: 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za mier na Ukrajine 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Anny Rusinovej 
  15.00  sobášny obrad: Čatloš - Lisá 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 JK sv. omša:   
  10.30 MM sv. omša:  za + manžela a otca Augustína 

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

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Na koniec slávenia svätej omše počas prikázaného sviatku Kristovho tela a krvi býva zvykom 

procesia s Najsvätejšou sviatosťou otárnou po farnosti. My túto procesiu uskutočníme pri 
slávení večernej svätej omše vo farskom kostole. Detaily tejto procesie upresním v priebehu 
najbližších dní. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo - Ctíme túto 
Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
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• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Martin Čatloš, syn Branislava a Tatiany rod. Nahálkovej, narodený Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci 
a 
Dominika Lisá, dcéra Petra a Justíny rod. Ondrekovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 

2. 
Patrik Hriadel, syn Pavla a + Boženy rod. Hoštakovej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši 
a 
Zuzana Volajová, dcéra Jána a Evy rod. Lisej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.


