
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
2. – 8. apríla 2018

Po Féria   8.00 + Jozef Korábek (ročná)
Ut Féria
St Féria 18.00 + Jozefína a Rudolf Žitnanskí a starí 

rodičia
Št Féria 18.00 + Imrich Melicher, manželka Anna 

a starí rodičia z oboch strán (142)
Pi Féria 18.00 + Emília a Alojz Melicheroví a za 

zdravie a Božie požehnanie pre celú 
rodinu (142)

So Féria   8.00 + Anna, manžel Štefan, synovia, dcéry,
nevesty a zaťovia (148)

Ne 2. veľkonočná 
nedeľa

  7.30

10.30

+ Leopold Mizerák, manželka Valéria, 
syn Imrich a nevesta Kvetuša
+ Jozef Klčo (ročná) a rodičia z oboch 
strán  (271)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 209, 214, 473, 216. Ďakujem za pomoc
pri veľkom upratovaní pred sviatkami.

 Milodar – Na kvety do Božieho hrobu ste prispeli sumou 431, 33 € .
Nech Pán odmení vašu štedrosť. Ďakujem za akúkoľvek pomoc pri
slávení Veľkonočného trojdnia. 

 Prvý piatok –  Spovedať budem v stredu a štvrtok hodinu pred sv.
omšou. Chorých som navštívil minulý týždeň.

 Pomazanie  chorých –  V štvrtok budem počas sv.  omše udeľovať
sviatosť pomazania chorých. Touto sviatosťou sa veriacim udeľuje
Božia milosť, aby ich pozdvihla a posilnila. Môže ju prijať každý,
kto dovŕšil 60. rok života alebo aj mladší, ktorý je vážnejšie chorý.
K prijatiu  sviatosti  je  potrebný  stav  posväcujúcej  milosti  (nemať
ťažký hriech).

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
2. – 8. apríla 2018

Po Féria   9.00 za farníkov
Ut Féria
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Štefan, Alojzia a Margita (1)
So Féria   9.00 + Vojtech Mikuš
Ne 2. veľkonočná 

nedeľa
  9.00 + Vojtech Urban a dcéra Darina (100)

 Milodar - Na kvety do Božieho hrobu ste prispeli sumou ..... . Nech
Pán odmení vašu štedrosť. Ďakujem za akúkoľvek pomoc pri slávení
Veľkonočného trojdnia. 

 Prvý piatok –  Spovedať budem v stredu a štvrtok hodinu pred sv.
omšou. Chorých som navštívil minulý týždeň.

 Pomazanie  chorých –  V sobotu  budem počas  sv.  omše  udeľovať
sviatosť pomazania chorých. Touto sviatosťou sa veriacim udeľuje
Božia milosť, aby ich pozdvihla a posilnila. Môže ju prijať každý,
kto dovŕšil 60. rok života alebo aj mladší, ktorý je vážnejšie chorý.
K prijatiu  sviatosti  je  potrebný  stav  posväcujúcej  milosti  (nemať
ťažký hriech).

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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