
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

      
24. 4. 2022 nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva) 
   Bobrovec Slávnosť sv. Juraja (titul kostola) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 06.30 MM sv. omša: za + Miloša, Štefániu a Juraja 
  08.00 MM sv. omša: 
 utorok  18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre jub. manželov (40 r. sobáša) 
 streda 07.00 MM sv. omša:  za + Jána a za ZBP pre rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Pavla 

 piatok 18.30 MM sv. omša: za + Vladimíra Kunu 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za + Helenu, Annu, Žofiu, Justínu,  
     Ondreja, Jozefa a Štefana 
  15.00 MM sv. omša sobášna: Lisý - Balážová 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30  sv. omša:   

Pavlova Ves: pondelok 09.15 JK sv. omša: za + rodičov Jozefa a Bernardínu 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + rodičov Jozefa a Annu 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša: 

Trstené: pondelok  10.30 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou k dôstojnému sláveniu 

Veľkonočných sviatov. 
• Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti 29. 5. 2022 pri sv. omši o 10.30. 
• V stredu 20. 4. 2022 vo farskom kostole o 17.15 budú mať prvoprijímajúce deti prvý nácvik 

spevu.  
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• Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto si uctí obraz Božieho 
milosrdenstva, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Farský kostol je 
zasvätený sv. Jurajovi, preto táto slávnosť sv. Juraja bude mať prednosť pred slávnosťou 
Božieho milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mgr. Martin Zummer, 
vicekancelár biskupského úradu. Srdečne Vás pozývame. 

• Na budúcu nedeľu sa pri sv. omšiach uskutoční odpustová ofera. Za Vaše milodary úprimné 
Pán Boh zaplať. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 

1. 
Jakub Lisý, syn Jozefa a Alexandry rod. Kusej, narodený Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Bobrovci 
a 
Barbora Balážová, dcéra Dušana a Martiny rod. Pišúthovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x. 


