
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

24. 5. 2021 pondelok Svätodušný pondelok 
26. 5. 2021 streda Sv. Filipa Neriho      spomienka 
27. 5. 2021 štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista,  
   najvyššieho a večného kňaza    sviatok 
28. 5. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
29. 5. 2021 nedeľa Najsvätejšej Trojice    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + manžela Ladislava a brata Jána  
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za + otca Antona a brata Milana 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za + otca Jozefa Tkáča 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za ++ z rodiny Badlíkovej 

 piatok  18.30 MM sv. omša: za ZBP pre Otíliu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre novomanželov 
  13.00  sv. omša sobášna: Šima - Dikantová 
  16.00 MM sv. omša sobášna: Kulich - Krakovská 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za ZBP pre matku pri 70-tke  
     a obrátenie rodiny 
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša:  

Pavlova Ves: štvrtok  16.00 JK sv. omša: za + rodičov Jozefa a Annu 
 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 jún budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 

farského kostola. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Kňaz Michal Lipták napísal knihu Človek Homo religiosus. Je venovaná náboženstvám vo 
svete. Kniha obsahuje množstvo fotografii. Je poučným dielom pre mnohých ľudí. Ak by ste si 
knihu chceli zakúpiť a podporiť tohto kňaza, cena jednej knihy je 20 €. 

• Prvoprijímajúce deti budú mať vo štvrtok 27. mája 2021 o 17.00 hodine stretnutie vo farskom 
kostole. 

• Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti budem vysluhovať v sobotu 28. 5. 2021 
o  9.00  hodine vo farskom kostole. Rodičov a ostatných príbuzných prosím, aby k sviatosti 
zmierenia pristúpili v priebehu týždňa. Spovedávam pol hodiny pred sv. omšou. 

• V nedeľu pri svätej omši o 10.30 bude prvé sväté prijímanie našich deti. Počas svätej omše  
o  10.30 bude kostol rezervovaný pre nevyhnutnú asistenciu, prvoprijímajúce deti a ich 
najbližšiu rodinu.  

• 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. 
Ján Šima, syn Jozefa a Marty rod. Kaščákovej, narodený vo Vranove/Topľou, bývajúci 
v Hanušovciach/Topľou 
a 
Ivana Dikantová, dcéra Milana a Zlatice rod. Brziakovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 

2. 
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 2x. 

3.  
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 1x. 

4. 
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 1x. 


