
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
2. – 8. septembra 2019

Po Féria
Ut Sv. Gregor Veľký 18.00 + Jolana a Vojtech Miklovičoví 

a rodičia z oboch strán (117)
St Féria 18.00 + Jozef Vavro a Mária (404) 
Št Féria 18.00 za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu 

(328)
Pi Féria 18.00 + Cyril Vavro, manželky Veronika 

a Mária, starí rodičia z oboch strán (111)

So Sv. Marek, Melichar 
a Štefan 

  8.00
15.00

+ Alojz, Jozefína a ich rodičia (359)
sobáš

Ne 23. nedeľa „cez 
rok“

  7.30

10.30

+ Alojz Segeš, manželka Eleonóra a 
ich rodičia (355)
+ Dáška Kusendová, brat, matka a za 
zdravie a Božiu pomoc 

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  348,  349,  350,  358. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Prvý  piatok  –  Spovedať  budem  v utorok  po  sv.  omši  a v stredu
a štvrtok hodinu pred sv. omšou. Zvlášť pozývam školákov. Chorých
navštívim v piatok od 8.30.

 Birmovka  –  Na  jeseň  2020  je  vo  farnosti  plánovaná  birmovka.
Prihlásiť  sa  môžu  tí,  ktorí  už  absolvovali 6.  ročník  ZŠ,  doteraz
pravidelne navštevovali hodiny náboženskej výchovy a budú počas
prípravy  pravidelne  prítomní  na  vyučovaní  náboženstva  a na
nedeľných  svätých  omšiach.  Prihlášky  sa  nachádzajú  vzadu
v kostole. Vyplnené ich treba odovzdať mne osobne do 15.9.2019. 

 Sobáš  –  V sobotu  7.9.  o 15.00  si  vo  farskom  kostole  vyslúžia
sviatosť manželstva Barbora Okienková a Ing. Matej Palkovič, obaja
z  Pobedima.  Sprevádzajme  svojimi  modlitbami  tento  pár  na  ich
spoločnej ceste.

 Púť -  5.-8.9.  sa  vo  farskom kostole  v Novom Meste  nad Váhom
koná tradičná Novomestská púť k Panne Márii. Program nájdete na
nástenke.                                                                    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. septembra 2019

Po Féria
Ut Sv. Gregor Veľký 17.00 + Anton Mikláš, Martin a rodičia 

z oboch strán (67)
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Emil Hiner, nevesta Helenka 

a rodičia z oboch strán
So Sv. Marek, Melichar 

a Štefan
  9.00 + Rudolf Bežák, manželka Alžbeta 

a ich rodičia (36)
Ne 23. nedeľa „cez 

rok“
  9.00 + Magdaléna Lazarčíková a manžel 

Štefan (126)

 Prvý piatok  – Spovedať budem v utorok a piatok hodinu pred sv.
omšou.  Zvlášť  pozývam školákov.  Chorých navštívim v piatok od
11.30.

 Birmovka  -  Na  jeseň  2020  je  vo  farnosti  plánovaná  birmovka.
Prihlásiť  sa  môžu  tí,  ktorí  už  absolvovali 6.  ročník  ZŠ,  doteraz
pravidelne navštevovali hodiny náboženskej výchovy a budú počas
prípravy  pravidelne  prítomní  na  vyučovaní  náboženstva  a na
nedeľných  svätých  omšiach.  Prihlášky  sa  nachádzajú  vzadu
v kostole. Vyplnené ich treba odovzdať mne osobne do 15.9.2019.

 Púť  -  5.-8.9.  sa  vo  farskom kostole  v Novom Meste  nad Váhom
koná tradičná Novomestská púť k Panne Márii. Program nájdete na
nástenke.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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