
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
29. júla – 4. augusta 2019

Po Sv. Marta 18.00 + Antal Klement, manželka Anna a ich 
rodičia (359)

Ut Bl. Zdenka 18.00 + Alojz Vulgan 
St Sv. Ignác z Loyoly
Št Sv. Alfonz Mária de

´Liguori
18.00 za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu 

(328)
Pi Sv. Euzébius 

Vercellský
18.00 + Brigita Koščová, manžel Alojz 

a rodičia z oboch strán (322)
So Féria   8.00 + Viktor Mitošinka, manželka Anna , 

syn Dušan, dcéra Beata a starí rodičia 
(62)

Ne 18. nedeľa „cez 
rok“

  7.30
10.30

+ Štefánia a Ján Žitňanskí (319) 
+ Michal Lednický a rodičia z oboch 
strán (21)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  265,  266,  267,  223. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Zdenka – V utorok sa na úvod sv. omše pomodlíme litánie k bl. sr.
Zdenke a na záver sv. omše si uctíme jej relikvie.

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

 Odpustky  –  V piatok  2.8.  možno  v katedrálnych,  farských
a františkánskych  kostoloch  získať  úplné  odpustky  „Porcinkuly“.
Podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš
a Verím v Boha,  sv.  spoveď,  sv.  prijímanie  a modlitba  na  úmysel
Svätého otca.

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
29. júla – 4. augusta 2019

Po Sv. Marta
Ut Bl. Zdenka 17.00 na úmysel ordinára
St Sv. Ignác z Loyoly
Št Sv. Alfonz Mária de

´Liguori
Pi Sv. Euzébius 

Vercellský
17.00 + z rodiny

So Féria   9.00 + Petronela a manželia Michal a Ján
Ne 18. nedeľa „cez 

rok“
  9.00 za farníkov

 Zdenka - V utorok sa na úvod sv. omše pomodlíme litánie k bl. sr.
Zdenke a na záver sv. omše si uctíme jej relikvie.

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

 Odpustky  -  V piatok  2.8.  možno  v katedrálnych,  farských
a františkánskych  kostoloch  získať  úplné  odpustky  „Porcinkuly“.
Podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš
a Verím v Boha,  sv.  spoveď,  sv.  prijímanie  a modlitba  na  úmysel
Svätého otca.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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