RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ
SV. MICHALA ARCHANJELA
tel.: 032 – 779 41 76

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
26. augusta – 1. septembra 2019

Po Féria
Ut Sv. Monika
St Sv. Augustín
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
Pi Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
v Trnave
So Féria
Ne 22. nedeľa „cez
rok“

18.00 + Michal Miklovič a Michal Miklovič,
ktorí zomreli v SNP

Št

18.00 + Štefánia Kucharová (ročná)
8.00 + Jaroslav Kadlec a syn Miroslav
7.30 + Bohumil Miklovič a rodičia (359)
10.30 + Michal Miklovič, manželka Mária,
syn Vojtech a manželka Jozefína (397)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 324, 332, 339, 489. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.
 Opekačka – Pozývam deti 29.8. od 15.00 hodiny do farskej záhrady
na opekačku a hry. Tešíme sa na vás!
 Začiatok školského roka – V nedeľu 1.9. počas sv. omše o 10.30
požehnáme školské tašky a poprosíme Všemohúceho Boha
o požehnanie do nového školského roka.
 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.
Staré mamy, prosím nenúťte vnúčatá, aby išli na birmovku, keď
o túto sviatosť nemajú úprimný záujem.
 Bl. Zdenka – V piatok sa na úvod sv. omše pomodlíme litánie k bl.
sr. Zdenke.
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
26. augusta – 1. septembra 2019

Po
Ut
St
Št

Féria
Sv. Monika
Sv. Augustín
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
Pi Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
v Trnave
So Féria
Ne 22. nedeľa „cez
rok“

9.00 + Ján Šimo, manželka Helena a ich
rodičia (36)
9.00 + Ján a starí rodičia (76)

 Opekačka – Pozývam deti 29.8. od 15.00 hodiny do farskej záhrady
na opekačku a hry. Tešíme sa na vás!
 Začiatok školského roka – V nedeľu 1.9. počas sv. omše o 9.00
požehnáme školské tašky a poprosíme Všemohúceho Boha
o požehnanie do nového školského roka.
 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.
Staré mamy, prosím nenúťte vnúčatá, aby išli na birmovku, keď
o túto sviatosť nemajú úprimný záujem.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

