
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
29. októbra – 4. novembra 2018

Po Féria
Ut Féria 18.00 + Imrich Vavro, manželka Mária 

a rodičia (258)
St Féria 18.00 + Rudolf Blahovec a vnučka Miriam
Št Všetkých svätých   8.00 + kňaz Ján Kadlec (348) 
Pi Spomienka na 

všetkých verných 
zosnulých

18.00 + Jaroslav Kadlec

So Féria 11.00 Poďakovanie za dožité jubileá 
s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu (265)

Ne 31. nedeľa „cez 
rok“ 

  7.30

10.30

+ Otília Klčová (ročná), manžel Ján 
a rodičia z oboch strán (131)
+ Ľudmila Lednická

 Upratovanie  kostola  – Č.d.:  148,  149,  150,  155.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Misijná nedeľa – Na katolícke misie ste prispeli sumou ...... . Nech
Pán odmení vašu štedrosť.

 Prikázaný  sviatok  – Slávnosť  Všetkých  svätých  je  prikázaný
sviatok. 

 Pobožnosť – Pobožnosť na cintoríne za všetkých verných zosnulých
bude v štvrtok o 14.00.

 Odpustky  – Veriaci,  ktorý  v dňoch  1.-8.11.  nábožne  navštívi
cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže pre duše v očistci získať
odpustky.  Ďalšími  podmienkami  sú  sv.  spoveď,  sv.  prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

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

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. októbra – 4. novembra 2018

Po Féria
Ut Féria
St Féria 17.00 + Gašpar Filo, manželky Anna 

a Pavlína a ich deti (36)
Št Všetkých svätých   9.00 + Vladimír Urban, brat Dominik, sestra

Mária (12)
Pi Spomienka na 

všetkých verných 
zosnulých

17.00 + Jozef a za Božiu pomoc pre rodinu

So Féria   9.00 za farníkov
Ne 31. nedeľa „cez 

rok“
  9.00 + Eduard a Margita Bohovicoví, syn 

Jarolím, nevesta Jitka 

 Misijná nedeľa - Na katolícke misie ste prispeli sumou ...... . Nech
Pán odmení vašu štedrosť.

 Prikázaný  sviatok  -  Slávnosť  Všetkých  svätých  je  prikázaný
sviatok.

 Pobožnosť – Pobožnosť na cintoríne za všetkých verných zosnulých
bude v štvrtok o 15.00. 

 Odpustky - Veriaci, ktorý v dňoch 1.-8.11. nábožne navštívi cintorín
a pomodlí sa za zosnulých, môže pre duše v očistci získať odpustky.
Ďalšími  podmienkami sú sv.  spoveď,  sv.  prijímanie  a modlitba na
úmysel Svätého otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

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

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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