
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
25. februára – 3. marca 2019

Po Féria
Ut Féria 18.00 + Ľudovít Miklovič, manželka 

Bernardína a deti (216)
St Féria 17.00 + Anna Balcerčíková, manžel 

František, rodičia, starí rodičia
a za zdravie a Božiu pomoc (396)

Št Féria 17.00 + manželia Alojz a Anna a syn Marián 
(370)

Pi Féria 18.00 + kňaz Ján Kadlec a rodičia
So Féria   8.00 + Peter a Mária Lednickí (274)
Ne 8. nedeľa „cez rok“   7.30

10.30

+ Michal Maco a rodičia z oboch strán 
(378) 
Poďakovanie za dar života

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  379,  390,  395,  456.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

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

 Zdenka – V štvrtok sa na úvod sv. omše pomodlíme litánie k bl. sr.
Zdenke.

 Upratovanie  kostola  –  Pripravuje  sa  nový  harmonogram  pre
upratovanie kostola. Keďže sa odhlásilo 9 ľudí, prosím o prihlásenie
nových, ktorí by pomohli s upratovaním kostola. Ďakujem za pomoc.

 Reštaurovanie oltára – V nedeľu 24.2. môžete finančne prispieť na
reštaurovanie hornej časti  hlavného oltára (tzv. malé nebo). Veľká
vďaka za každý váš milodar.

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. februára – 3. marca 2019

Po Féria
Ut Féria 17.00 za farníkov
St Féria   
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Anton Psalman, rodičia a deti (55)
So Féria   9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudovíta

(81)
Ne 8. nedeľa „cez rok“   9.00 + Vincent Maco, manželka Jolana 

a syn Miroslav (55)

 Prvý piatok -  Spovedať budem v utorok a piatok hodinu pred sv.
omšou. Chorých navštívim v piatok od 11.30.

 Nové dvere -  V nedeľu 24.2. môžete finančne prispieť na výmenu
vchodových dverí  a dverí  do sakristie.  Veľká vďaka za každý váš
milodar.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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