
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
28. októbra – 3. novembra 2019

Po Sv. Šimon a Júda
Ut Féria 18.00 + Anna Klimová, manžel Rudolf, 

synovia a starí rodičia (118)
St Féria 18.00 + Antónia Mitošinková, manžel 

Ľudovít a rodičia z oboch strán (118)
Št Féria 18.00 + Rudolf Blahovec a vnučka Miriam
Pi Všetkých svätých   8.00 za farníkov padlých v 1. svetovej vojne
So Spomienka na všetkých

verných zosnulých
  8.00 + Jaroslav Kadlec

Ne 31. nedeľa 
„cez rok“

  7.30

10.30

+ Jozef Mitošinka a za zdravie a Božiu 
pomoc pre celú rodinu (372)
+ Ján Domin, manželka Paulína, sestra 
Eva (397)

 Upratovanie  kostola  –  Ďakujem  predchádzajúcej  skupine  za  ich
službu. 

 Zbierka  – Katolícke  misie  ste  podporili  sumou  .....  €.  Nech  Pán
odmení vašu štedrosť.

 Prvý piatok –  Spovedať budem v utorok a stredu hodinu pred sv.
omšou a v štvrtok po sv. omši. Chorých navštívim v štvrtok od 8.30.

 Prikázaný sviatok – V piatok je prikázaný sviatok.
 Pobožnosť – Pobožnosť na cintoríne bude v piatok o 14.30.
 Odpustky – V tzv.  dušičkovom týždni možno získať odpustky pre

duše v očistci:
a) úplné  odpustky –  2.11.  –  podmienky:  návšteva  kostola  alebo

kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha, spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. otca;

b) čiastočné  odpustky –  1.-8.11.  –  podmienky:  návšteva  cintorína,
modlitba  za  zosnulých,  spoveď,  sv.  prijímanie,  modlitba  na
úmysel Sv. otca. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

                                                                  
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
28. októbra – 3. novembra 2019

Po Sv. Šimon a Júda
Ut Féria 14.00 + Oľga Dekanová (pohrebná)
St Féria 
Št Féria 17.00 za farníkov
Pi Všetkých svätých   9.00 + Alexander Urban (36)
So Spomienka na 

všetkých verných 
zosnulých

  9.00 + Štefan Miklovič, manželka Ernestína 
a rodičia (48)

Ne 31. nedeľa 
„cez rok“

  9.00 + Rudolf Šadibol a syn Roman (54)

 Zbierka  -  Katolícke  misie  ste  podporili  sumou  .....  €.  Nech  Pán
odmení vašu štedrosť.

 Prvý piatok - Spovedať budem v štvrtok hodinu pred sv. omšou a v
piatok po sv. omši. Chorých navštívim v štvrtok od 11.30.

 Prikázaný sviatok – V piatok je prikázaný sviatok.
 Pobožnosť - Pobožnosť na cintoríne bude v piatok o 15.30.
 Odpustky  -  V tzv.  dušičkovom týždni možno  získať  odpustky pre

duše v očistci:
a) úplné  odpustky –  2.11.  –  podmienky:  návšteva  kostola  alebo

kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha, spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. otca;

b) čiastočné  odpustky –  1.-8.11.  –  podmienky:  návšteva  cintorína,
modlitba  za  zosnulých,  spoveď,  sv.  prijímanie,  modlitba  na
úmysel Sv. otca. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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