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

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
26. marca – 1. apríla 2018

Po Féria

18.00 + Jozef Mitošinka, manželka
Emerencia, zať Jozef a ich rodičia(175)
Ut Féria
18.00 + Michal, Jozefína a rodičia (458)
St Féria
15.30 + Alojz Melicher (pohrebná)
Št Zelený štvrtok
18.00 + Miroslav Kadlec (5. výročie)
Pi Veľký piatok
15.00
So Biela sobota
19.30 Poďakovanie s prosbou o zdravie
a Božie požehnanie pre celú rodinu
(396)
Ne Veľkonočná nedeľa 7.30 +Lenka a Ivan a za zdravie a Božiu
pomoc (366)
10.30 + Michal Mitošinka a rodičia z oboch
strán (10. výročie) (120)
 Upratovanie kostola – Spoločné upratovanie pred Veľkou nocou
bude 26.3. od 9.00.
 Spoveď – Spovedať budem v pondelok pred sv. omšou i po nej.
Chorých navštívim v stredu od 8.30.
 Pôst – Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu.
 Odpustky – Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (spoveď, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca) možno získať na
Zelený štvrtok spievaním Tantum ergo; na Veľký piatok za nábožnú
účasť na poklone kríža; na Veľkonočnú vigíliu za obnovu krstných
sľubov.
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. marca – 1. apríla 2018

Po Féria
Ut Féria
St
Št
Pi
So

17.00 Poďakovanie za 80 rokov života
s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu (95)

Féria
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota

17.00 + Michal Buchel (102)
17.00
17.30 + Augustín a Katarína Raškoví a deti
(120)
Ne Veľkonočná nedeľa 9.00 + Mária Dekanová (ročná)
 Spoveď – Spovedať budem v utorok hodinu pred sv. omšou.
Chorých navštívim v utorok od 8.30.
 Pôst - Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu.
 Odpustky - Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (spoveď, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca) možno získať na
Zelený štvrtok spievaním Tantum ergo; na Veľký piatok za nábožnú
účasť na poklone kríža; na Veľkonočnú vigíliu za obnovu krstných
sľubov.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

