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

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
12. – 18. februára 2018

Po
Ut
St
Št

Féria
Féria
Popolcová streda
Féria

Pi Féria
So Féria
Ne 1. pôstna nedeľa

17.00 za zdravie a Božiu pomoc (12)
18.00 + Michal Maco (378)
17.00 + Jozef Miklovič, manželka Alžbeta,
syn Michal (320)
18.00 + Vincent a Viktor (274)
8.00 + Mária a František Vulgan
7.30 + kňaz Michal Klimo a sestra Mária
Achýlia (135)
10.30 + Eduard Dudík, manželka Helena
a rodičia z oboch strán (406)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 140, 142, 148, 149. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.
 Pôst – Popolcová streda je dňom pôstu a zdržovania sa mäsitého
pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst
znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu
jedla ešte dvakrát v priebehu dňa. Svätú omšu začneme požehnaním
popola a značením popolom. Od Popolcovej stredy budeme prežívať
Pôstne obdobie, počas ktorého sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka – Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Milodary budú
použité aj na otvorenie denného stacionára pre autistické deti. Veľká
vďaka za každý milodar. Ako boli použité peniaze z jesennej zbierky
na charitu, si môžete prečítať v letáku, ktorý sa nachádza vzadu
v kostole.
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. februára 2018

Po
Ut
St
Št
Pi

Féria
Féria
Popolcová streda
Féria
Féria

So Féria
Ne 1. pôstna nedeľa

17.00 + Imrich a predkovia
17.00 + Magdaléna Miklovičová, manžel
Michal, syn Emil, rehoľné sestry
Regina, Cyrila a Kasylda a rodičia
z oboch strán
9.00 + Anton Bugaj, manželka Paulína
a rodičia z oboch strán (119)

 Pôst – Popolcová streda je dňom pôstu a zdržovania sa mäsitého
pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst
znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu
jedla ešte dvakrát v priebehu dňa. Svätú omšu začneme požehnaním
popola a značením popolom. Od Popolcovej stredy budeme prežívať
Pôstne obdobie, počas ktorého sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka - Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Milodary budú
použité aj na otvorenie denného stacionára pre autistické deti. Veľká
vďaka za každý milodar. Ako boli použité peniaze z jesennej zbierky
na charitu, si môžete prečítať v letáku, ktorý sa nachádza vzadu
v kostole.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

