
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

11. jún 2020 štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi slávnosť
13. jún 2020 sobota Sv. Antona Paduánskeho spomienka
14. jún 2020 nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 07.00 MM sv. omša: za + dcéru
15.00 MM pohrebná sv. omša: + Viera Kusá

utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre manžela a zaťa (40. r.)
streda 07.00 MM sv. omša: za + Antona a Margitu Ambrózyovcov
štvrtok 07.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

18.30 MM sv. omša:
piatok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov Vrabcovov a Ivanovcov
sobota 07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre Martu a Máriu

15.00 MM sobášna sv. omša: Babčan - Danková
nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

08.00 JK sv. omša: 
10.30 MM sv. omša:

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.

• Slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti bude 12. júla 2020. V pondelok a v stredu budú 
mať prvoprijímajúce deti vo farskom kostole nácvik už o 16.30. 

• Na koniec slávenia svätej omše počas prikázaného sviatku Kristovho tela a krvi býva zvykom 
procesia s Najsvätejšou sviatosťou otárnou po farnosti. Tohto roku táto procesia nebude. 
Sviatosť oltárna bude vyložená v kostole po večernej svätej omši. Veriaci, ktorý sa zúčastní na 
recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo - Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky.

• V sobotu 13. júna 2020 o  9.00  hodine budú mať prvoprijímajúce deti skúšku z teoretickej 
prípravy na prijatie tejto sviatosti. Prosím, aby deti prišli v sprievode dospelého člena rodiny.

• Birmovancov prosím, aby si stiahli otázky na skúšku z teoretickej prípravy na prijatie tejto 
sviatosti. Otázky nájdu na farskej stránke v sekcii materiály na stiahnutie.
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• Účastníkov Diecéznej školy viery II. prosím, aby si pozreli videoprednášku o 8. Božom prikázaní. 
Odkaz na prednášku nájdete na webovej stránke farnosti v sekcii materiály na stiahnutie. Tí, 
ktorí absolvovali aspoň tri stretnutia a pozreli si dve videoprednášky, si môžu na farský úrad prísť 
po certifikát o absolvovaní Diecéznej školy viery.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Michal Babčan, syn Ladislava a Jany rod. Peknej, narodený v Žiline, bývajúci v  Kamennej 
Porube
a
Michaela Danková, dcéra Jozefa a Boženy rod. Mackovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Jalovci, ohlasujú sa 1x, 2x, 3x.


