
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

24. jún 2020 streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť
27. jún 2020 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
28. jún 2020 nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 07.00 MM sv. omša: za + manžela, rodičov, starých rodičov, 
brata Jána a švagra

utorok 18.30 MM sv. omša: za + Milana, Antona, Helenu a Melániu
streda 07.00 MM sv. omša: za + manžela, rodičov a sestru
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za + bratov Jána, Stanislava a Libora
piatok 18.30 MM sv. omša: za + Michala Faltína s rodinou
sobota 07.00 MM sv. omša:  za + otca a manžela
nedeľa 06.30 MM sv. omša: 

08.00 JK sv. omša: 
10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + Jozefa Dúšku (pohrebná)
nedeľa 09.15 MM sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov.

• Dnes bola zbierka na nové presbytérium vo farskom kostole. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh 
zaplať.

• Úmysly svätých omší na mesiac júl budem zapisovať v utorok po svätej omši.

• V pondelok a v stredu o 17.00 hodine budú mať prvoprijímajúce deti vo farskom kostole nácvik 
pred slávnosťou prvého svätého prijímania.

• Členom hospodárskej rady skončil mandát, preto sa v našej farnosti budú konať voľby nových 
členov hospodárskej rady. Voliť a byť zvolený môže byť každý dospelý veriaci našej farnosti, 
ktorý prijal krst, birmovku a ak žije v manželstve, tak aj sviatosť manželstva. Treba mať na mysli, 
že ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je 
farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych 
záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu 
pri organizovaní hospodárskych záležitosti. 
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• Voľby sa budú odohrávať takto: Na budúci týždeň v nedeľu po svätej omši Vám budú rozdané 
lístky označené pečaťou farnosti. Na lístok treba napísať mená tých, ktorých považujete za 
súcich byť členmi hospodárskej rady. Spokojne môžte napísať viac mien. Lístok si môžte zobrať 
domov, prípadne naň napísať mená priamo v kostole. Lístok potom treba vhodiť do pripravenej 
hlasovacej urny, a  to do budúcej nedele. Následne budú jednotlivé hlasy spočítané. Noví 
členovia budú zvolení a niektorí menovaní. Toto platí aj pre filiálky Pavlova Ves a Trstené. Voľby 
nových členov pre filiálku Trstené sa budú konať vo farskom kostole.


