
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

4. 8. 2021 streda Sv. Jána Máriu Vianneya     spomienka 
5. 8. 2021 štvrtok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky  ľub. spomienka 
6. 8. 2021 piatok Premenenie Pána      sviatok 
7. 8. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
8. 8. 2021 nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + Helenu Snovákovú (výročná) 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre syna Štefana pri 50-tke 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre matku pri 80-tke a pre celú rodinu 
 štvrtok 18.30 MM sv. omša:  za + Františka Hudáka 

 piatok  18.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 70-tke a pre celú rodinu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + Elenu Užíkovú (výročná) 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša:  

Pavlova Ves: štvrtok  16.00 JK sv. omša: za + Jána, Lýdiu a Alenu 
 nedeľa  09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• V pondelok 2. 8. 2021 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. 

• Brigádu s ukladaním dreva na fare posúvam na nasledujúcu sobotu. V prípade priaznivého 
počasia začneme o 8.00 hodine. 
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• Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude vysluhovať 
takto: 

 pondelok  od 18.00 
 utorok  od 18.00 
 streda  od 17.30 
 štvrtok  od 17.00 
 piatok  od 16.30 

• V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30. 

• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00 
hodiny. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Roman Majdík, syn Václava a Valérie rod. Staňovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Jalovci 
a 
Lucia Joobová, dcéra Juraja a Lucie rod. Bolekovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskom Hrádku, ohlasujú sa 1x.


