
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
15. – 21. októbra 2018

Po Sv. Terézia Avilská
Ut Sv. Margita Mária 

Alacoque
18.00 Poďakovanie za 70 rokov života 

s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu (269)

St Sv. Ignác 
Antiochijský

18.00 za mladomanželov, ich rodičov 
a starých rodičov z oboch strán (268)

Št Sv. Lukáš 18.00 + Augustín a Katarína, rodičia z oboch 
strán (349) 

Pi Féria 18.00 + Ján Niklasch a prosba o zdravie 
a Božie požehnanie pre celú rodinu 
(172)

So Sv. Vendelín   8.00

15.00

+ Ľudovít Vavro, manželka, dcéra 
Mária, nevesta Mária a starí rodičia
sobáš 

Ne 29. nedeľa „cez 
rok“ 

  7.30
10.30

+ Jozef Dudík a otec Emil (456) 
+ Ján Miklovič (348)

 Upratovanie  kostola  – Č.d.:  126,  127,  135,  139.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Sobáš – V sobotu 20.10. o 15.00 si vyslúžia sviatosť manželstva Ing.
Lenka  Gonová  z Pobedima  a Ing.  Lukáš  Kovár  z  Podolia.
Sprevádzajme  svojimi  modlitbami  tento  pár  na  začiatku  ich
spoločnej cesty.

 Misijná  nedeľa  –  21.10.  slávime  Misijnú  nedeľu,  kedy  chceme
duchovne  i hmotne  podporiť  katolícke  misie  vo  svete.  Preto  na
budúcu nedeľu je zbierka na misie.

 Ruženec  –  Mesiac  október  je  venovaný  modlitbe  posvätného
ruženca.  Pri  spoločnej  modlitbe  ruženca  môžeme  získať  úplné
odpustky. Prosím o prihlásenie nových členov do Ružencovej ruže.
18.  10.  sa  deti  na  celom  svete  budú  modliť  ruženec  za  jednotu
a pokoj. K tejto modlitbe pozývam aj deti našej farnosti.

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
15. – 21. októbra 2018

Po Sv. Terézia Avilská
Ut Sv. Margita Mária 

Alacoque
St Sv. Ignác 

Antiochijský
17.00 + Vincencia Dekanová, manžel Gašpar,

dcéra Jozefína a rodičia z oboch strán 
(126)

Št Sv. Lukáš
Pi Féria 17.00 + Jozef Mikuš, manželka Matilda a deti

(12)
So Sv. Vendelín
Ne 29. nedeľa „cez 

rok“
  9.00 + rehoľné sestry Cyrila, Regina 

a Kasilda (36) 

 Poďakovanie -  Veľká  vďaka  všetkým,  ktorí  pomohli  pri
organizovaní hodovej slávnosti. Veľmi ma mrzí, že stretnutie farskej
rodiny bolo zneužité na predvolebnú kampaň.

 Misijná  nedeľa  -  21.10.  slávime  Misijnú  nedeľu,  kedy  chceme
duchovne  i hmotne  podporiť  katolícke  misie  vo  svete.  Preto  na
budúcu nedeľu je zbierka na misie.

 Ruženec –  Mesiac  október  je  venovaný  modlitbe  posvätného
ruženca.  Pri  spoločnej  modlitbe  ruženca  môžeme  získať  úplné
odpustky.  V dňoch, keď nie je v Bašovciach sv. omša, ruženec sa
modlí v kostole o 17.30. 18. 10. sa deti na celom svete budú modliť
ruženec za jednotu a pokoj. K tejto modlitbe pozývam aj deti našej
farnosti.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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