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

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
26. februára – 4. marca 2018

Po Féria
Ut Féria
St Féria
Št

Féria

Pi Féria
So Féria
Ne 3. pôstna nedeľa

18.00 + Alojz, Anna a syn Marián (370)
17.00 + Anna Balcerčíková, manžel
František, syn a zať (396)
17.00 + Mária Zemanovičová, dcéra Ľubica,
rodina Gajdošíková a Okienková
18.00 + Peter a Mária Lednickí (274)
8.00 + rodičia Vojtech a Alojzia a deti
7.30 + kňaz Michal Petráš, rehoľné sestry
Metoda a Timoteja a rodičia (431)
10.30 + kňaz Ján Kadlec (5. výročie)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 166, 173, 175, 184. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.
 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka – Na katolícku charitu ste prispeli sumou ........ . Nech Pán
odmení vašu štedrosť.
 Prvý piatok – Spovedať budem v utorok po sv. omši a v stredu
a štvrtok hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim pred Veľkou
nocou.
 Obnova – Centrum novej evanjelizácie JPII. v Beckove pozýva na
pôstnu iniciatívu „24 hodín pre Pána“, ktorá sa uskutoční v Beckove
9.-10. marca. Bližšie informácie sú na nástenke.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola. Vďaka vašej podpore boli peniaze z minulého roka
použité pri obnove zastavení krížovej cesty vo farskom kostole.
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. februára – 4. marca 2018

Po Féria
Ut Féria
St
Št
Pi

Féria
Féria
Féria

So Féria
Ne 3. pôstna nedeľa

17.00 + Michal Buchel, manželka Mária
(102)
17.00 + Vincent Maco (20. výročie),
manželka Jolana a syn Miroslav
9.00 za farníkov
9.00 + Mária Urbanová (39)

 Pôst – Počas pôstneho obdobia sa v piatok a v nedeľu pomodlíme
pobožnosť Krížovej cesty.
 Zbierka – Na katolícku charitu ste prispeli sumou ........ . Nech Pán
odmení vašu štedrosť.
 Prvý piatok - Spovedať budem v utorok a piatok hodinu pred sv.
omšou. Chorých navštívim pred Veľkou nocou.
 Obnova - Centrum novej evanjelizácie JPII. v Beckove pozýva na
pôstnu iniciatívu „24 hodín pre Pána“, ktorá sa uskutoční v Beckove
9.-10. marca. Bližšie informácie sú na nástenke.
 2 % - Veriaci, ktorí chcú poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej
dane za rok 2017 pre Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv.
Michala v obci Pobedim, si môžu vziať potrebné tlačivo pri vchode
do kostola. Vďaka vašej podpore boli peniaze z minulého roka
použité pri obnove zastavení krížovej cesty vo farskom kostole.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

