
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
18. – 24. marca 2019

Po Féria
Ut Sv. Jozef, ženích 

Panny Márie
18.00 + Ján Moravanský, manželka Alžbeta, 

synovia Ján, Jozef, Michal a dcéra 
Anna (138)

St Féria 18.00 + Jozef Lednický, manželka Pravomila 
(134)

Št Féria 18.00 + Jozef a Margita Bielovičoví (274)
Pi Féria 18.00 + Vojtech Klčo, manželka Helena, zať 

Ľudovít, dcéra Melánia a starí rodičia 
z oboch strán (270)

So Féria   8.00 + kňaz Branislav Bukovský
Ne 3. pôstna nedeľa   7.30

10.30

+ Anna Valová, manžel Michal 
a rodičia z oboch strán (257) 
+ Alojz Melicher (ročná), manželka 
Emília a rodičia z oboch strán,
a za zdravie a Božiu pomoc (142)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  12,  18,  21,  26.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Intencie – Do konca júna už nie je voľné miesto na zapísanie úmyslu
sv. omše. Na druhý polrok začnem zapisovať úmysly v máji.

 Zbierka  –  Na katolícku charitu ste prispeli sumou ......... € . Nech
Pán odmení vašu štedrosť.

 Krížová cesta  – V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 2% - Pri vchode do kostola sa nachádzajú tlačivá na poskytnutie 2%
z dane  pre  Združenie  pre  ochranu  a obnovu  Kostola  sv.  Michala
archanjela v Pobedime. Tieto financie boli v minulosti použité napr.
pri obnove krížovej cesty alebo pri reštaurovaní obrazu Panny Márie.
Teraz budú použité pri obnove hlavného oltára.

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. marca 2019

Po Féria
Ut Sv. Jozef, ženích 

Panny Márie
17.00 + Jozef Melicher, manželka Jozefína 

a rodičia (95)
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Jozef a Natália a rodičia (28)
So Féria
Ne 3. pôstna nedeľa   9.00 + Miroslav Maco (132)

 Zbierka - Na katolícku charitu ste prispeli sumou ......... € . Nech Pán
odmení vašu štedrosť.

 Krížová cesta -  V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 2% - Pri vchode do kostola sa nachádzajú tlačivá na poskytnutie 2%
z dane  pre  Združenie  pre  ochranu  a obnovu  Kostola  sv.  Michala
archanjela v Pobedime. Tieto financie boli v minulosti použité napr.
pri obnove krížovej cesty alebo pri reštaurovaní obrazu Panny Márie.
Teraz budú použité pri obnove hlavného oltára.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár


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

