
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

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

LITURGICKÝ KALENDÁR

27. aug 2018 pondelok Sv. Moniky spomienka
28. aug. 2018 utorok Sv. Augustína spomienka
29. aug. 2018 streda Mučenícka smrť Jána Krstiteľa spomienka
01. sep. 2018 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
02. sep. 2018 nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM  sv. omša: za + rodičov a brata Ivana
utorok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Marty Kunovej
streda 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre členov ruže Anny Rusinovej
štvrtok 18.30 MM sv. omša: za ZBP pre dcéru a celú rodinu
piatok 18.30 MM sv. omša: za + rodičov a brata Jána
sobota 07.00 MM sv. omša: za ZBP pre deti, vnúčatá a celú rodinu

16.30 MM sobáš: Bajs - Tkáčová
nedeľa 08.00 MM sv. omša:

10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za + krstných, birmovných rodičov, tetu Lenku
nedeľa 09.15 JK sv. omša:

FARSKÉ OZNAMY

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

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť kalendáre Spoločnosti Božieho slova. Cena za 
kalendáre sú 3 €. 

• Prišlo nové číslo časopisu Rebrík. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii farského 
kostola.

• Úmysly svätých omší na mesiac september budem zapisovať v pondelok po svätej omši 
v sakristii farského kostola.

• Svätá omša v piatok bude spojená so vzývaním Ducha Svätého o pomoc pre našich žiakov, 
študentov a učiteľov - Veni Sancte. Osobitne na túto svätú omšu pozývam všetkých žiakov 
a učiteľov.
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• Deti pozývam zapojiť sa do projektu Malý misionár. Pri svätej omši na budúcu nedeľu si 
vyzdvihnú brožúrku s názvom S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Do nej si budú počas 
školského roka lepiť obrázky, ktoré budú dostávať od našich animátorov každú nedeľu.

 
• Od 7. marca 2019 do 14. marca 2019 plánujeme púť do Svätej zeme. Je spojená s návštevou 

Jordánska a mestečka Petra. Sprievodcom púte bude PaedDr. Michal Pitoniak. Ak by ste sa 
chceli zúčastniť sa tejto púte, prihláste sa na fare. Cena púte je 700 €, plus poplatky vo Svätej 
zemi a v Jordánsku. Prihlásiť sa treba do konca septembra. Prihlásiť sa dá aj neskôr, ale už 
priamo v kancelárii cestovnej agentúry. Bližší program nájdete na nástenkách a webovej stránke 
farnosti.

• Sviatosť manželstva chcú prijať:

1.
Matej Bajs, syn Igora a Márie rod. Pustajovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši
a
Monika Tkáčová, dcéra Jozefa a Márie rod. Lisej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Bobrovci, ohlasujú sa 3x.

2.
Michal Pažitný, syn Jaroslava a Gabriely rod. Kellovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a
Lucia Bellová, dcéra Jozefa a Jany rod. Matiasovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 2x.

3.
Michal Oravec, syn Jána a Anny rod. Chlepkovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci 
v Trstenom
a
Marta Jurinová, dcéra Martina a Marty rod. Rakovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 2x.


