
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
16. – 22. apríla 2018

Po Féria
Ut Féria 18.00 + Alojz Palkovič (30-dňová)
St Féria 17.00 + Štefan Chrenko (396)
Št Féria 18.00 + Alojz Melicher, manželka Anna, 

synovia Ján a Alojz (138)
Pi Féria 18.00 + Imrich Macháč, manželka Anna, syn 

Rudolf a Jozef , starí rodičia (21)
So Féria   8.00 + Ján Moravanský, manželka Alžbeta 

a deti (138)
Ne 4. veľkonočná 

nedeľa
  7.30
10.30

+ Alojz Vavro a sestra Alojzia (12)
za milosť dobrého života pre rodinu  
(458)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.: 253,  257,  260,  262.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Stretnutie  – Stretnutie  rodičov  prvoprijímajúcich  detí  bude
v pondelok  16.4.  o 19.00  v Kostole  sv.  Michala  archanjela  v
Pobedime.

 Týždeň  modlitieb  -  Od  16.  do  22.  apríla  prežívame  Týždeň
modlitieb  za  duchovné  povolania,  ktorý  by  sme  mali  vyplniť
intenzívnou modlitbou za nové kňazské a rehoľné povolania. Sväté
omše preto zakončíme krátkou adoráciou. V Kňazskom seminári sv.
Cyrila  a Metoda  v Bratislave  sa  v tomto  akademickom  roku
v šiestich  ročníkoch  formuje  15  bohoslovcov  za  Trnavskú
arcidiecézu. 

 Zbierka – Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Vďaka za
každý váš milodar.

 Ružencová  ruža  –  Prosím  veriacich,  aby  sa  zapojili  do
modlitbového  spoločenstva  Ružencová  ruža. Záväzok  je denne  sa
pomodliť jeden desiatok sv. ruženca (cca. 5 min). Bližšie informácie
získate v sakristii.

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
16. – 22. apríla 2018

Po Féria
Ut Féria 17.00 +Gašpar, manželka Emília, syn, zať, 

nevesta a rodičia z oboch strán (3)
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Peter Vlha a manželka Veronika 

(107)
So Féria
Ne 4. veľkonočná 

nedeľa
  9.00 + Ľudovít Maco, manželka Amália 

a rodičia (154)

 Stretnutie - Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok
17.4. o 19.00 v Kostole Panny Márie Ružencovej v Bašovciach. 

 Týždeň  modlitieb -  Od  16.  do  22.  apríla  prežívame  Týždeň
modlitieb  za  duchovné  povolania,  ktorý  by  sme  mali  vyplniť
intenzívnou modlitbou za nové kňazské a rehoľné povolania. Sväté
omše preto zakončíme krátkou adoráciou. V Kňazskom seminári sv.
Cyrila  a Metoda  v Bratislave  sa  v tomto  akademickom  roku
v šiestich  ročníkoch  formuje  15  bohoslovcov  za  Trnavskú
arcidiecézu.

 Zbierka – Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Vďaka za
každý váš milodar.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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