
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
25. – 31. marca 2019

Po Zvestovanie Pána 18.00 za členov Ružencovej ruže u p. Anny 
Melicherovej

Ut Féria   7.30 za zdravie a Božiu pomoc (396)
St Féria 18.00 + Jozef Blahovec, manželka Žofia 

a deti
Št Féria 18.00 + Michal Miklovič, manželka 

Vincencia a syn (216)
Pi Féria 18.00 + Mária, Jolana, Augustín a za zdravie 

pre Alojza (39)
So Féria   8.00 + Milan Feranec, manželka Anna 

a ostatní zomrelí príbuzní (155)
Ne 4. pôstna nedeľa   7.30

10.30
+ Miroslav Kadlec 
+ Michal Mitošinka a rodičia z oboch 
strán (210)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  29,  31,  34,  39.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Stretnutie  –  29.3.  o 18.45  bude  vo  farskom  kostole  stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí.

 Intencie – Do konca júna už nie je voľné miesto na zapísanie úmyslu
sv. omše. Na druhý polrok začnem zapisovať úmysly v máji.

 Misie – Katolícke misie môžete podporiť slúžením sv. omší na svoj
úmysel  v misijných  krajinách.  Milodar  za  sv.  omšu  je  pomoc pre
kňaza-misionára. Môžete požiadať aj o gregoriánske omše. Kto má
záujem, vzadu sú potrebné papiere na vyplnenie. 

 Zmena času – V noci z 30. na 31.3. sa mení čas (o hodinu vpred).
 2% - Pri vchode do kostola sa nachádzajú tlačivá na poskytnutie 2%

z dane  pre  Združenie  pre  ochranu  a obnovu  Kostola  sv.  Michala
archanjela v Pobedime. 

 Pôst  – V rámci celocirkevnej pôstnej iniciatívy  24 hodín pre Pána
bude  29.3.  v novomestskom  kostole  Večer  milosrdenstva
s Komunitou Emanuel (sv. omša, adorácia, spoveď, svedectvá).

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
25. – 31. marca 2019

Po Zvestovanie Pána 17.00 + Jozef a Alojz Miklovič a rodičia
Ut Féria
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Štefan, Alojzia, Margita (1)
So Féria
Ne 4. pôstna nedeľa   9.00 + Mária Dekanová (120)

 Zmena času - V noci z 30. na 31.3. sa mení čas (o hodinu vpred).
 Krížová cesta -  V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa

budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.
 2% - Pri vchode do kostola sa nachádzajú tlačivá na poskytnutie 2%

z dane  pre  Združenie  pre  ochranu  a obnovu  Kostola  sv.  Michala
archanjela v Pobedime. Tieto financie boli v minulosti použité napr.
pri obnove krížovej cesty alebo pri reštaurovaní obrazu Panny Márie.
Teraz budú použité pri obnove hlavného oltára.

 Pôst  – V rámci celocirkevnej pôstnej iniciatívy  24 hodín pre Pána
bude  29.3.  v novomestskom  kostole  Večer  milosrdenstva
s Komunitou Emanuel (sv. omša o 18.30, adorácia do 24.00, spoveď
od 17.00, svedectvá, modlitby príhovoru).

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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