
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

13. 9. 2021 pondelok Sv. Jána Zlatoústeho     spomienka 
14. 9. 2021 utorok Povýšenie Svätého Kríža     sviatok 
15. 9. 2021 streda Sedembolestnej Panny Márie    slávnosť 
16. 9. 2021 štvrtok Sv. Kornélia a Cypriána     spomienka 
18. 9. 2021 sobota Panny Márie v sobotu     ľub. spomienka 
19. 9. 2021 nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za + Gabrielu Ciglianovú 
 utorok  07.00 MM sv. omša:  za + Jozefa Váleka 
 streda 06.30 MM sv. omša: 
  08.00  MM sv. omša: za + Boženu a Jána  
     a za ++ z rodiny Lehotskej a Pieterovej 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + manžela Alfonza,  
     bratov Štefana a Jozefa,  
     rodičov a starých rodičov 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za + matku Alenu 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + syna Vladimíra 
  15.00 MM sv. omša sobášna: Uhrík - Pikalová  
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 JK sv. omša:  

Pavlova Ves: streda  08.00 JK sv. omša: za ++ z rodiny Sekanovej a Uramovej 
 štvrtok  16.00 JK sv. omša:  za ++ z rodiny Varečkovej,  
       Kolekovej a Salusovej 
 nedeľa  09.15 MM sv. omša: 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Z rozhodnutia KBS sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony pri príležitosti príchodu 

Svätého Otca na Slovensko. 
• V utorok 14. septembra 2021 o 15.00 hodine pozývam chlapov na brigádu ukladať drevo do 

farskej pivnice. Za Vašu pomoc už teraz úprimné Pán Boh zaplať. 
• Vo štvrtok 16. septembra 2021 pokračuje Diecézna škola viery. Prednáška sa uskutoční po 

svätej omši vo farnosti Liptovský Mikuláš. 
• V stredu, v piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je pre nás jeden deň. Obsahom 

kántrových dní je poďakovanie za úrodu. My sa osobitne poďakujeme Nebeskému Otcovi 
v piatok pri svätej omši.  

• 8. októbra 2021 pri svätej omši o 17.00 hodine otec biskup Ján posvätí farský kostol, nový 
obetný stôl a ambónu. 

• Oznamy z biskupského úradu: 
 „Milí bratia a sestry! 
 Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. 
Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze 
a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo. 
 Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku 
v  tomto projekte, a  to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a  čas prednášok 
o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem 
vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za 
Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor“ 

 Z dôvodu možnosti účasti pútnikov "OTP" na stretnutiach so Svätým Otcom Františkom 
prichádza Spišská diecéza vďaka Spišskej katolíckej charite s ponukou testovania 
nezaočkovaných pútnikov antigénovým testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre 
podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa uskutoční v pondelok 13. 9. 2021 v popoludňajších 
hodinách v sídlach (takmer) všetkých dekanátov Spišskej diecézy, okrem dekanátu Spišská 
Stará Ves. 



• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Patrik Uhrík, syn Jaroslava a Jany rod. Littvovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši 
a 
Stanislava Pikalová, dcéra Pavla a Ivety rod. Gregorovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 3x. 

2. 
Ondrej Šulik, syn Andreja a Márie rod. Šustrovej, narodený v Prešove, bývajúci v Hrišovciach 
a 
Stanislava Kustrová, dcéra Stanislava a Anny rod. Uramovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 2x.


