
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
18. – 24. decembra 2017

Po Féria 17.00 + rodičia Mitošinkoví a Klimoví 
a synovia Michal a Viliam (118)

Ut Féria 18.00 + Štefan Lukáč, manželka Anna rodičia
z oboch strán a deti (86)

St Féria   8.00  + Alojz Klimo, manželka Apolónia 
a rodičia z oboch strán (121)

Št Féria 17.00 + Jozef Mitošinka (30-dňová)
Pi Féria 18.00 + Jozef Klčo, rodičia Karol a Pavla 

Sovišoví a súrodenci (271)
So Féria   8.00 + Vojtech Miklovič, manželka Antónia

a dcéra Alžbeta (121) 
Ne 4. adventná nedeľa   7.30

10.30

+ Ľudovít Miklovič, Štefan Križák 
a manželka Štefánia (159)
Poďakovanie za 95 rokov života 
s prosbou o zdravie a požehnanie pre 
celú rodinu (366)

 Upratovanie  kostola  –  Bude po  príprave  a  výzdobe  stromčekov.
Ďakujem predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Charita  –  Útulok  pre  bezdomovcov,  ktorý  vedie  vdp.  Marián
Vivodík, ste podporili sumou ..... . Nech Pán odmení vašu štedrosť.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto
adventnej charitatívnej akcie. 

 Spoveď  –  Spovedať  budem  vo  štvrtok  po  sv.  omši. Chorých
navštívim v utorok od 8.30.

 Vianočná výzdoba – Príprava betlehema, stromčekov a ich výzdoba
bude v piatok od 9.00.

 Štedrý deň – Od roku 1965 po 2. vatikánskom koncile štedrý deň nie
je pôstnym dňom – pôst je dobrovoľný, nie záväzný.

 Dobrá  novina  – Rodiny,  ktoré  chcú  prijať  koledníkov  Dobrej
noviny, môžu sa zapísať na zoznam 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
18. – 24. decembra 2017

Po Féria
Ut Féria 17.00 + Jozef Mikuš, manželka Matilda a deti
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + František Urban, manželka Anna 

a rodičia z oboch strán
So Féria
Ne 4. adventná nedeľa   9.00 + Karol a Hedviga Mosní a synovia 

(60)

 Charita  -  Útulok  pre  bezdomovcov,  ktorý  vedie  vdp.  Marián
Vivodík, ste podporili sumou ..... . Nech Pán odmení vašu štedrosť.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto
adventnej charitatívnej akcie.

 Spoveď  –  Spovedať  budem  v piatok  hodinu  pred  sv.  omšou.
Chorých navštívim v pondelok od 9.00.

 Štedrý deň – Od roku 1965 po 2. vatikánskom koncile štedrý deň nie
je pôstnym dňom – pôst je dobrovoľný, nie záväzný

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár


	Rímskokatolícka Cirkev
	Farnosť
	Sv. Michala Archanjela
	
	Rímskokatolícka Cirkev
	Farnosť
	Sv. Michala Archanjela
	

