
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
26. novembra – 2. decembra 2018

Po Féria
Ut Féria
St Féria
Št Féria
Pi Sv. Ondrej 18.00 + Jozefína a Alojz a ich rodičia (359)
So Féria   8.00 za farníkov
Ne 1. adventná nedeľa   7.30

10.30

+ Anna a Alojz Maco, syn Alojz 
a starí rodičia (330)
+ Jozef Mitošinka (ročná)

 Upratovanie  kostola  – Č.d.:  212,  213,  214,  473.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Duchovné  cvičenia  –  V dňoch  26.-29.11.  si  vykonám  duchovné
cvičenia.  V prípade  pohrebu  sa  obráťte  na  vdp.  Mgr.  Jozefa
Lednického  alebo  vdp.  Mgr.  Róbeta  Vaculu,  farára  v Považanoch
(tel. č.: 032/7797213). 

 Adventné  vence  –  Budúcu  nedeľu  na  úvod  všetkých  sv.  omší
požehnám adventné vence.

 Zbierka – Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Veľká vďaka
za každý váš milodar.

 Intencie – Do konca roka 2018 už nie je voľné miesto pre zapísanie
úmyslov  sv.  omší.  Začal  som  zapisovať  na  prvý  polrok  2019.
Vzhľadom na veľký záujem sv. omša na rovnaký úmysel môže byť
slávená maximálne 2-krát za rok.

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. novembra – 2. decembra 2018

Po Féria
Ut Féria
St Féria
Št Féria
Pi Sv. Ondrej 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
So Féria   9.00 + Anton Dekan, manželka Anna a syn 

Ján (121)
Ne 1. adventná nedeľa   9.00 + Božena Dekanová a jej rodičia (121)

 Duchovné  cvičenia  -  V dňoch  26.-29.11.  si  vykonám  duchovné
cvičenia.  V prípade  pohrebu  sa  obráťte  na  vdp.  Mgr.  Jozefa
Lednického  alebo  vdp.  Mgr.  Róbeta  Vaculu,  farára  v Považanoch
(tel. č.: 032/7797213).

 Adventné  vence  –  Budúcu  nedeľu  na  úvod  všetkých  sv.  omší
požehnám adventné vence.

 Zbierka - Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Veľká vďaka
za každý váš milodar.

 Intencie - Do konca roka 2018 už nie je voľné miesto pre zapísanie
úmyslov  sv.  omší.  Začal  som  zapisovať  na  prvý  polrok  2019.
Vzhľadom na veľký záujem sv. omša na rovnaký úmysel môže byť
slávená maximálne 2-krát za rok.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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