
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
18. – 24. septembra 2017

Po Féria 18.00 za zdravie a Božiu pomoc (378)
Ut Sv. Január 18.00 + Jozef Kadlec a manželka Mária (163)
St Sv. kórejskí mučeníci 18.00 + Vojtech Petráš, manželka Alojzia a 

deti (134)
Št Sv. Matúš 18.00 + Jozef Fabricius, manželka Otília 

a rodičia z oboch strán (184)
Pi Féria 18.00 + Alojz a Viktória Gajdošíkoví, rodičia

a súrodenci z oboch strán (74)
So Sv. Pio z Pietrelciny   8.00 + Božena Vavrová (209)
Ne 25. nedeľa „cez 

rok“
Hodová slávnosť

  7.30

10.00

+ Michal Petráš (134)  

+ Jozef Klimo, brat Ján a rodičia (396)

 Upratovanie  kostola  –  V pondelok 18.9.  od  9.00  bude  spoločné
upratovanie kostola. Prosím o pomoc mužov i ženy.

 Kántrové dni –  V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni,
ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu.

 Výročná poklona – Sobota 23.9. je pre našu farnosť dňom výročnej
poklony.  Sviatosť  oltárna  bude  vystavená  k poklone  od  8.30  do
11.30.

 Príprava - Pripomínam, že pri príprave na 1. Sv. prijímanie okrem
vyučovania na hodinách náboženstva je nutná aj pravidelná účasť na
nedeľnej svätej omši.

 Blahorečenie -  Saleziáni Don Bosca a Bratislavská arcidiecéza nás
pozývajú na blahorečenie Titusa Zemana, mučeníka za duchovné
povolania. Svätá omša blahorečenia bude v sobotu 30.9. o 10.30 pri
Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke. Info o sprievodnom
programe  je  na  výveske  i  webe  - http://tituszeman.sk/program-
blahorecenia/. 

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

http://tituszeman.sk/program-blahorecenia/
http://tituszeman.sk/program-blahorecenia/


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Bašovce
18. – 24. septembra 2017

Po Féria
Ut Sv. Január 17.00 za farníkov
St Sv. kórejskí mučeníci
Št Sv. Matúš
Pi Féria 17.00 + Jarolím Mikláš a rodičia z oboch 

strán
So Sv. Pio z Pietrelciny
Ne 25. nedeľa „cez 

rok“
  8.45 + Michal Miklovič, manželky 

Magdaléna a Mária, syn Emil a rodičia 
z oboch strán

 Kántrové dni -  V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni,
ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu.

 Príprava -  Pripomínam, že pri príprave na 1. Sv. prijímanie okrem
vyučovania na hodinách náboženstva je nutná aj pravidelná účasť na
nedeľnej svätej omši.

 Blahorečenie - Saleziáni Don Bosca a Bratislavská arcidiecéza nás
pozývajú na blahorečenie Titusa Zemana, mučeníka za duchovné
povolania. Svätá omša blahorečenia bude v sobotu 30.9. o 10.30 pri
Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke. Info o sprievodnom
programe  je  na  výveske  i  webe  - http://tituszeman.sk/program-
blahorecenia/. 

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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