
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

1. 6. 2021 utorok Sv. Justína       spomienka 
3. 6. 2021 štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi   slávnosť 
5. 6. 2021 sobota Sv. Bonifáca       spomienka 
6. 6. 2021 nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre členov ruže Rozálie Kelušákovej 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Zuzanu 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za ZBP a ochranu rodiny 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  18.00 MM sv. omša: 

 piatok  16.00 MM sv. omša sobášna: Pieter - Buntová 
  18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Petra pri 50-tke  
     a vnučku pri 20-tke 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + Ivana a syna Pavla 
 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 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 
• Prišlo nové číslo časopisu Hlasy. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 

kostola. 
• Na koniec slávenia svätej omše počas prikázaného sviatku Kristovho tela a krvi býva zvykom 

procesia s Najsvätejšou sviatosťou otárnou po farnosti. 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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• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto: 

pondelok po rannej svätej omši 
 utorok  od 17.30 hodiny 
 streda  od 17.00 hodiny 
 piatok  od 17.00 hodiny 

V Pavlovej Vsi sa bude spovedať v stredu od 15.30 hodiny. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených, pôjdem vo štvrtok po rannej svätej omši. 

• Oznam od eRkárov: 
Milí rodičia, milé deti, opäť prichádza leto a s ním Vám aj my prinášame možnosť zúčastniť sa 
nášho letného tábora. Vôbec prvý bobrovecký tábor sa uskutoční v týždni od 1. do 7. augusta 
2021 na Lúčkach. Je určený pre deti od 7 do 13 rokov. Bližšie informácie, ako aj prihlášku 
nájdete v sakristií kostola, poprípade sa môžete obrátiť na našu fb stránku eRko Bobrovec, na 
mail animatoribobrovec@gmail.com alebo na telefónne číslo – 0904 123 338 (Viki Pikalová). 
Vaši animátori. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Matúš Pieter, syn Júliusa a Ivany rod. Chebeňovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Patrícia Buntová, dcéra Jána a Miroslavy rod. Pilarčíkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 

2.  
Peter Lisý, syn Petra a Justíny rod. Ondrekovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Emília Urbanovská, dcéra Ladislava a Gabriely rod. Rolíkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskom Jáne, ohlasujú sa 2x. 

3. 
Erik Majdik, syn Václava a Valérie rod. Staňovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Jalovci  
a 
Anna Vavríková, dcéra Miroslava a  Zuzany Kráľovej, narodená v Ružomberku, bývajúca 
v Hrboltovej, ohlasujú sa 2x. 


