RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ
SV. MICHALA ARCHANJELA
tel.: 032 – 779 41 76

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
19. – 25. februára 2018

Po
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Št
Pi
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Ne

Féria
Féria
Féria
Katedra sv. Petra
Féria
Féria
2. pôstna nedeľa

18.00 + Ján Zervan (30-dňová)
sv. omša nie je
sv. omša nie je
sv. omša nie je
sv. omša nie je
sv. omša nie je
7.30 + Ján Blaško (nedožitých 85 rokov)
a rodičia z oboch strán (400)
10.30 Poďakovanie za 75 rokov života
s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu

 Upratovanie kostola – Ďakujem predchádzajúcej skupine za ich
službu.
 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka – Dnes je zbierka na charitu. Milodary budú použité aj na
otvorenie denného stacionára pre autistické deti. Veľká vďaka za
každý milodar.
 Kántry – V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých
obsahom je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola. Vďaka vašej podpore boli peniaze z minulého roka
použité pri obnove zastavení krížovej cesty vo farskom 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
19. – 25. februára 2018

Po
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Št
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Féria
Féria
Féria
Katedra sv. Petra
Féria
Féria
2. pôstna nedeľa

17.00 za farníkov

9.00 + Emil Miklovič a mama Magdaléna

 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka - Dnes je zbierka na charitu. Milodary budú použité aj na
otvorenie denného stacionára pre autistické deti. Veľká vďaka za
každý milodar.
 Kántry - V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých
obsahom je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola. Vďaka vašej podpore boli peniaze z minulého roka
použité pri obnove zastavení krížovej cesty vo farskom kostole.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

