
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
11. – 17. marca 2019

Po Féria
Ut Féria 18.00 + Ferdinand Melicher, manželka 

Antónia, rodičia z oboch strán, 
a za zdravie a Božie požehnanie pre 
Máriu (139)

St Féria 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
(328)

Št Féria 18.00 + Alojz Palkovič (ročná)
Pi Féria 18.00 + Silvester Glasnák, manželka Emília, 

syn, zať a starí rodičia z oboch strán 
(376)

So Féria   8.00 + Jolana Lišková (30-dňová)
Ne 2. pôstna nedeľa   7.30

10.30
+ biskup Jozef  Feranec 
+ Jozefína a Vojtech Miklovičoví 
a rodičia z oboch strán (26)

 Upratovanie  kostola  –  Č. d.:  410,  411,  431,  449,  440.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Zmena – Sv. omše v pracovné dni budú bývať opäť o 18.00.
 Zbierka  – Dnes  je  zbierka  na  katolícku  charitu.  Veľká  vďaka za

každý váš milodar.
 Kántry  –  V stredu,  piatok  a sobotu  máme  jarné  kántrové  dni,

ktorých obsahom je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.

 Krížová cesta  – V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 Štúdium -  Rímskokatolícka  cyrilometodská  bohoslovecká  fakulta
Univerzity  Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku
2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou.
Prihlášky  sa  podávajú  do  30.4.2019.  Podrobnejšie  informácie  sú
uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

http://www.frcth.uniba.sk/


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Bašovce
11. – 17. marca 2019

Po Féria
Ut Féria 17.00 + Emília a Gašpar Melicher, syn 

a rodičia z oboch strán (3)
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Jozef Bereš, manželka Anna a rodičia

z oboch strán (61)
So Féria
Ne 2. pôstna nedeľa   9.00 Jaroslav a Jozef Mihálik (7)

 Zbierka  -  Dnes  je  zbierka  na  katolícku  charitu.  Veľká  vďaka  za
každý váš milodar.

 Kántry - V stredu, piatok a sobotu máme jarné kántrové dni, ktorých
obsahom  je  príprava  na  sviatosť  zmierenia  a činorodá  láska
k blížnemu.

 Krížová cesta -  V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 Štúdium  -  Rímskokatolícka  cyrilometodská  bohoslovecká  fakulta
Univerzity  Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku
2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou.
Prihlášky  sa  podávajú  do  30.4.2019.  Podrobnejšie  informácie  sú
uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

http://www.frcth.uniba.sk/
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