
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

               
tel.: 032 – 779 41 76                                                   e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
7. – 13. októbra 2019

Po Ružencová Panna 
Mária

18.00 za členov Ružencovej ruže 
u p. Pavlíkovej

Ut Féria 15.00 + Miroslav Mitošinka (pohrebná)
St Sv. Dionýz 

a spoločníci
18.00 + Alojz Mitošinka (30-dňová) 

a manželka Vilma
Št Féria 18.00 za zdravie a Božiu pomoc (12)
Pi Sv. Ján XXIII. 18.00 + Michal Maco, syn Miroslav a ostatná 

rodina (378)
So Féria 11.00 Poďakovanie za 90 rokov života 

s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu

Ne 28. nedeľa 
„cez rok“

  7.30
10.30

+ Dušan Kadlec
+ Alojz Melicher, manželka Emília 
a rodičia z oboch strán (142)

 Upratovanie  kostola  –  Č.d.:  456,  396,  401,  403. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu. Pripravuje sa nový zoznam
celoročného upratovania. Prosím o prihlásenie nových záujemcov.

 Poďakovanie  –  Ďakujem  za  akúkoľvek  pomoc  pri  príprave,
organizácii a priebehu hodovej slávnosti. 

 Rekolekcia  –  8.10.  bude  rekolekcia  Novomestského  dekanátu  na
Starej Lehote (sv. omša o 9.30).

 Ruženec – Mesiac október je mesiacom ruženca. Pozývam zapojiť sa
do  tejto  vzácnej  modlitby.  Stále  je  možnosť  prihlásiť  sa  do
Ružencovej ruže. 18.10. sa deti na celom svete budú modliť ruženec
za jednotu a pokoj vo svete. Dúfam, že sa zapojí aj naša farnosť.

 Koncert  –  6.10.  o 15.00  bude  v bašovskom  kostole  inauguračný
organový koncert spojený s predstavením nového organa.
                                                                  

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

               
tel.: 032 – 779 41 76                                                     e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Bašovce
7. – 13. októbra 2019

Po Ružencová Panna 
Mária

17.00 + Vojtech Urban a dcéra Darina (100)

Ut Féria
St Sv. Dionýz 

a spoločníci
Št Féria
Pi Sv. Ján XXIII. 17.00 + Jozefína Bobocká (107)
So Féria 
Ne 28. nedeľa 

„cez rok“
  9.00 + František a Mária Bučkoví, zaťovia 

a nevesta (105)

 Rekolekcia  –  8.10.  bude  rekolekcia  Novomestského  dekanátu  na
Starej Lehote (sv. omša o 9.30).

 Koncert  –  6.10.  o 15.00  bude  v bašovskom  kostole  inauguračný
organový koncert spojený s predstavením nového organa.

 Ruženec – Mesiac október je mesiacom ruženca. Pozývam zapojiť sa
do  tejto  vzácnej  modlitby.  Stále  je  možnosť  prihlásiť  sa  do
Ružencovej ruže. 18.10. sa deti na celom svete budú modliť ruženec
za  jednotu  a pokoj  vo  svete.  Dúfam,  že  sa  zapojí  aj  naša
farnosť.V dňoch,  keď  v Bašovciach  nebude  sv.  omša,  ruženec  sa
bude modliť v kostole o 17.00.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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