
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR 

26. 7. 2021 pondelok Sv. Joachima a Anny     spomienka 
27. 7. 2021 utorok Sv. Gorazda a spoločníkov    spomienka 
29. 7. 2021 štvrtok Sv. Marty       spomienka 
31.  7. 2021 sobota Sv. Ignáca z Loyoly      spomienka 
1. 8. 2021 nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre rodinu 
 utorok  07.00 MM sv. omša:  za ZBP pre jub. manželov (30 r. sobáša) 
 streda 18.30 MM sv. omša:  za + brata Jozefa, rodičov Gregorovcov  
     a ostatných zosnulých z rodiny 
 štvrtok 18.30 MM sv. omša:  za ZBP pre rodinu Machajovú  

 piatok  07.00 MM sv. omša: za + Jozefa a za ZBP pre Emíliu 
  16:00  sv. omša sobášna: Čík - Raková 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre Zuzanu 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  08.00 MM sv. omša:   
  10.30 JK sv. omša:  

Pavlova Ves: štvrtok  16.00 JK sv. omša: za ZBP pre Darinu a celú rodinu 
 nedeľa  09.15 MM sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Dnes je 1. svetový deň starých rodičov. Svätý Otec František ustanovil Svetový deň starých 

rodičov a seniorov v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej 
spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov.“ Za tému 1. svetového dňa vybral 
pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni.“ 

• Úmysly svätých omší na mesiac august budem zapisovať v pondelok po svätej omši v sakristii 
farského kostola. 
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• V sobotu pozývam mužov na brigádu na faru. Začali by sme o 8.00 hodine. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
1. 
Matthias Čík, syn Tibora a Rút rod. Záhumenskej, narodený v Novej Bani, bývajúci v Novej Bani 
a 
Klaudia Raková, dcéra Milana a Márie rod. Poláčkovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.


