RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ
SV. MICHALA ARCHANJELA
tel.: 032 – 779 41 76

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
12. – 18. marca 2018

Po Féria
Ut Féria
St

Féria

Št

Féria

Pi

Féria

So Féria
Ne 5. pôstna nedeľa

18.00 + Jozef Lednický a manželka
Pravomila a za zdravie a Božiu pomoc
17.00 + Ferdinand a Antónia Melicheroví
a rodičia z oboch strán (372)
17.00 + Silvester a Emília Glasnákoví, syn a
zať (372)
18.00 + Jozef Petráš, manželka Emília
a rodičia z oboch strán (367)
13.45 + Jozef a Margita Bielovičoví (274)
7.30 + biskup Jozef Feranec
10.30 Poďakovanie za 60 rokov života a za
zdravie a Božie požehnanie pre celú
rodinu (149)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 202, 208, 212, 213. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.
 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Spoveď – Spoločná spovedať pred Veľkonočnými sviatkami bude
v našej farnosti 17. marca od 13.00 do 13.45.
 Pobožnosť – V piatok, sobotu a nedeľu sa na úvod svätých omší
pomodlíme litánie k sv. Jozefovi.
 Slávnosť – 1. Sv. Prijímanie budeme v Pobedime sláviť 27.5..
Prosím rodičov, ktorých deti neboli pokrstené v Pobedime, aby mi do
konca apríla priniesli krstný list dieťaťa.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola.
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
12. – 18. marca 2018

Po Féria
Ut Féria
St
Št
Pi

Féria
Féria
Féria

So Féria
Ne 5. pôstna nedeľa

17.00 + Gašpar, manželka Emília, rodičia
z oboch strán, syn, zať a nevesta (3)
17.00 Poďakovanie za 80 rokov života a za
zdravie a Božie požehnanie pre celú
rodinu
9.00 + Jozef a Pavlína Snohoví a synovia
(82)

 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Spoveď - Spoločná spovedať pred Veľkonočnými sviatkami bude
v našej farnosti 17. marca od 13.00 do 14.00.
 Pobožnosť - V piatok a nedeľu sa na úvod svätých omší pomodlíme
litánie k sv. Jozefovi.
 Slávnosť - 1. Sv. Prijímanie budeme v Bašovciach sláviť 3.6..
Prosím rodičov, ktorých deti neboli pokrstené v Pobedime, aby mi do
konca apríla priniesli krstný list dieťaťa.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

