
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
21. – 27. októbra 2019

Po Féria 18.00 + Ján Čechvala, manželka Agáta a starí
rodičia z oboch strán (378)

Ut Sv. Ján Pavol II. 18.00 +Emil Dudík, rodičia a súrodenci (370)
St Sv. Ján Kapistránsky 18.00 + Ján Niklasch s prosbou o zdravie 

a Božie požehnanie pre celú rodinu
Št Sv. Anton Mária 

Claret
18.00 + Ján (ročná), rodičia a bratia (21)

Pi Féria
So Féria   8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Petra 

a celú rodinu (396)
Ne 30. nedeľa 

„cez rok“
  7.30

10.30

za dar múdrosti pre syna Mateja a za 
Božie požehnanie pre Anna a Máriu
+ Mária Petrovská a manžel Jozef (90)

 Upratovanie  kostola  –  Č.d.:  449,  440,  455,  102. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu. Keďže sa už viackrát stalo, že
v stanovený termín chýbali  viacerí  vyhlásení,  prosím tých,  ktorým
termín nevyhovuje, aby si našli náhradu. 

 Zbierka – Dnes slávime misijnú nedeľu. Katolícke misie podporíme
okrem modlitieb  aj  finančnou zbierkou. Za vaše milodary  srdečné
Pán Boh zaplať. Počas roka ste podporili katolícke misie sumou 620
€ a dvoma balíčkami použitých poštových známok. Rehoľní bratia
pallotíni  ponúkajú  možnosť  odlúžiť  sv.  omše  za zomrelých,  ktoré
budú sláviť misionári. Návratky nájdete vzadu v kostole.

 Zmena  času  –  V noci  z 26.  na  27.10.  sa  mení  čas.  Hodinky  si
posunieme o hodinu späť.

 Oltár  – Na  hlavnom  oltári  chýbajú  4  sochy  anjelov  a archanjel
Michal spolu s diablami. Sochy boli demontované kvôli príprave 2.
etapy reštaurovania hlavného oltára. Do 8.11. treba zaslať na MK SR
žiadosť  o dotáciu.  Preto  je  potrebné  stanoviť  presný  popis  prác
a rozpočet.
                                                                  

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
21. – 27. októbra 2019

Po Féria
Ut Sv. Ján Pavol II. 17.00 za farníkov
St Sv. Ján Kapistránsky
Št Sv. Anton Mária 

Claret
17.00 + Valerián Dekan, manželka 

Magdaléna a rodičia (100)
Pi Féria
So Féria 
Ne 30. nedeľa 

„cez rok“
  9.00 + rehoľné sestry Regina, Cyrila a 

Kasilda (36)

 Zbierka - Dnes slávime misijnú nedeľu. Katolícke misie podporíme
okrem modlitieb aj finančnou zbierkou. Na Slovensku bude zvlášť
obetovaná  farnostiam  v  Rwande,  ktoré  sú  skúšané  genocídou  a
chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 Zmena  času  - V noci  z 26.  na  27.10.  sa  mení  čas.  Hodinky  si
posunieme o hodinu späť.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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