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

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farské oznamy pre Pobedim
27. novembra – 3. decembra 2017

Po Féria
Ut Féria
St

Féria

Št

Sv. Ondrej

Pi

Féria

So Féria
Ne 1. adventná nedeľa

17.00 + Emília Melicherová a manžel Gašpar
(139)
18.00 + Cyril Vavro a manželky Veronika a
Mária (163)
17.00 + Michal Mitošinka, manželka
Eufrozína, rodičia z oboch strán, syn
Jozef s manželkou (35)
17.00 + Vojtech Klčo, Helena a zať Ľudovít
(271)
18.00 + Imrich Melicher, manželka Anna
a starí rodičia z oboch strán (142)
8.00 + Ľudovít Marek, manželka Bernardína
a rodičia z oboch strán (86)
7.30 + František Balcerčík, manželka Anna,
súrodenci a rodičia z oboch strán (396)
10.30 + Emília Melicherová a za zdravie
a Božie požehnanie pre celú rodinu
(142)

 Upratovanie kostola – Č. d.: 21, 26, 29, 31. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.
 Prvý piatok – Spovedať budem v pondelok, stredu a štvrtok hodinu
pred sv. omšou. Chorých navštívim až v týždni pred Vianocami.
 Advent – Na úvod oboch nedeľných omší požehnám adventné
vence. Spoločná spoveď pred Vianocami bude vo farnosti 9.12.
 Zbierka – Na 1. adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu.
 Charita – V rámci duchovnej prípravy na Vianoce môžeme
obetovať svoj čas alebo finančný dar prostredníctvom vianočných
oblátok na podporu útulku pre bezdomovcov, ktorý vedie vdp.
Marián Vivodík.
 Koledovanie – Koledovanie Dobrej noviny bude v Pobedime 26.12..
Deti, ktoré sa chcú do koledovania zapojiť, nech sa prihlásia u mňa.

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
27. novembra – 3. decembra 2017

Po Féria
Ut Féria
St
Št
Pi

Féria
Sv. Ondrej
Féria

So Féria
Ne 1. adventná nedeľa

17.00 + Ján Šimo, manželka Helena a rodičia
z oboch strán (36)
17.00 + Rudolf Bežák, manželka Alžbeta
a rodičia z oboch strán (36)
9.00 + Anton Dekan, manželka Anna a syn
Ján (121)
9.00 + Božena Dekanová, jej rodičia a Jozef
(121)

 Prvý piatok - Spovedať budem v utorok a piatok hodinu pred sv.
omšou. Chorých navštívim až v týždni pred Vianocami.
 Advent - Na úvod nedeľnej omše požehnám adventné vence.
Spoločná spoveď pred Vianocami bude vo farnosti 9.12.
 Zbierka - Na 1. adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu.
 Charita - V rámci duchovnej prípravy na Vianoce môžeme obetovať
svoj čas alebo finančný dar prostredníctvom vianočných oblátok na
podporu útulku pre bezdomovcov v Jaslovských Bohuniciach, ktorý
vedie vdp. Marián Vivodík.
JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

