
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
17. – 23. decembra 2018

Po Féria 18.00 + Jozef Bielik, manželka Františka 
a rodičia z oboch strán (124)

Ut Féria
St Féria 17.00 + Adam Kaličiak, sestra Anna a rodičia

z oboch strán (259)
Št Féria 16.00 za farníkov
Pi Féria 18.00 + Jozef Kadlec a rodičia z oboch strán 

(84)
So Féria   8.00 + Vojtech Mitošinka (ročná)
Ne 4. adventná nedeľa   7.30

10.30

+ Vilma Mitošinková, súrodenci 
a rodičia z oboch strán (35) 
+ Milan Mišík, manželka Emília 
a rodičia z oboch strán (99)

 Upratovanie  kostola  –  Vianočná  výzdoba  kostola  sa  bude  robiť
22.12.  od  9.00.  Prosím  o pomoc  mužov  i  ženy.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Spoveď  –  Chorých  navštívim  19.12.  od  8.30.  V piatok  budem
spovedať po sv. omši.

 Betlehemské svetlo – Na budúcu nedeľu si môžete z kostola odniesť
betlehemské svetlo do svojich domácností.

 Pohľadnice  -  22.  septembra  2019  sa  v  Bratislave  uskutoční  tretí
Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná
príprava.  Pri  východe  z  kostola  zdarma  ponúkame  vianočné
pohľadnice s textom Kráčajme s odvahou za život.

 Deviatnik – Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť v roku 2019 do modlitby
Deviatnika k Božskému Srdcu Ježišovmu, nech vyplnia lístky, ktoré
si našli v schránke. Pre nových záujemcov sú lístky pripravené vzadu
v kostole pri nástenke. 

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
17. – 23. decembra 2018

Po Féria 17.00 na úmysel Ordinára
Ut Féria
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Jarolín Bohovic (104)
So Féria
Ne 4. adventná nedeľa   9.00 + Angela Schulzová a manžel Rudolf 

(104)

 Spoveď  –  Chorých  navštívim  21.12.  od  9.00.  V piatok  budem
spovedať hodinu pred sv. omšou.

 Betlehemské svetlo – 23.12. na úvod sv. omše nám skauti odovzdajú
betlehemské svetlo a môžete si ho vziať do svojich príbytkov.

 Pohľadnice  -  22.  septembra  2019  sa  v  Bratislave  uskutoční  tretí
Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná
príprava.  Pri  východe  z  kostola  zdarma  ponúkame  vianočné
pohľadnice s textom Kráčajme s odvahou za život.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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