
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC 
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec

tel: 044 55 966 22
mail: bobrovec@kapitula.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

21. aug. 2017 pondelok Sv. Pia X. spomienka
22. aug. 2017 utorok Panny Márie Kráľovnej spomienka
24. aug. 2017 štvrtok Sv. Bartolomeja sviatok
26. aug. 2017 sobota Panny Márie v sobotu ľub. spomienka
27. aug. 2017 nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Bobrovec: pondelok 18.30 MM za + rodičov Jána a Vilmu, a starých rodičov
utorok 18.30 MM za + kňaza Jozefa Tješa
streda 18.30 MM za ZBP pre Moniku pri životnom jubileu (95 r.)
štvrtok 18.30 MM za + rodičov Kusých
piatok 18.30 MM za + manžela Jozefa a rodičov
sobota 07.00 MM za ZBP pre manžela pri životnom jubileu
nedeľa 08.00 MM za veriacich našej farnosti

10.30 JK
Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK za + Máriu

nedeľa 09.15 MM 

FARSKÉ OZNAMY

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

• Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave slávnosti Nanebovzatia Panny 
Márie a Bobroveckej špacírky.

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

• Vo štvrtok 24. augusta 2017 plánujeme pre deti akciu s názvom Bodka za prázdninami. Program 
pre deti začne o 14.00 hodine na fare a skončí večernou svätou omšou.

• Na stolíku s novinami si môžete zakúpiť nástenný kalendár Spoločnosti Božieho slova. Cena za 
kalendár sú dve eurá.

• V utorok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie nám sestry svätého Vincenta predstavili 
Združenie zázračnej medaily Panny Márie a Kaplnku Panny Márie zázračnej medaily, ktorá bude 
putovať v našej farnosti. Členstvo v združení je dobrovoľné, môže byť dvojaké. Prvé je 
všeobecné, ktoré zaväzuje iba k noseniu medaily a ku každodennému povzdychu „Bez hriechu 
počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ a aktívne, ktoré tvorí súčasť 
konkrétnej skupiny združenia a zaväzuje k viacerým duchovným a apoštolským aktivitám. 
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Kaplnka združenia bude putovať v našich domácnostiach. Vytvoria sa skupiny, v ktorých bude 
po dvadsaťpäť domácností. Počas roka sa v týchto domácnostiach vystrieda kaplnka so sochou 
Panny Márie. Návšteva tejto kaplnky v domácnostiach nezaväzuje k veľkej náboženskej aktivite. 
Stačí, že sa budeme doma modliť tak, ako zvyčajne. Prihlásiť sa do skupiny je možné zapísaním 
sa na papier v predsieni kostola. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Filip Balvoň, syn Milana a Judity rod. Brachnovej, narodený v Ružomberku, bývajúci 
v Liptovskom Mikuláši
a 
Katarína Triznová, dcéra Jána a Anny rod. Mydliarovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúca v Bobrovci, ohlasujú sa 1x.

Lukáš Hamerský, syn Jozefa a Zdeňky rod. Novákovej, narodený v Liptovskom Mikuláši, 
bývajúci v Bobrovci
a 
Jana Gonšenicová, dcéra Jozefa a Márie rod. Gajdošovej, narodená v Ružomberku, bývajúca 
v Liptovskom Mikuláši, ohlasujú sa 1x.


