
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
3. – 9. decembra 2018

Po Sv. František 
Xaverský

18.00 + Ján Dudík a brat Jozef (370)

Ut Sv. Barbora
St Féria 16.30 za farníkov
Št Sv. Mikuláš 17.00 + Rudolf Klimo, manželka Anna, 

synovia a starí rodičia (118)
Pi Sv. Ambróz 18.00 + Johanna a Emil Miklovič, rodičia 

a deti (348)
So Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie
  8.00 + Cyril Vavro, manželky Veronika 

a Mária a rodičia z oboch strán
Ne 2. adventná nedeľa   7.30

10.30

+ Michal Moravanský, manželka 
Jolana a rodičia z oboch strán 
+ Pavlína Benáková, manžel Štefan, 
rodičia a súrodenci (334)

 Upratovanie  kostola  – Č.d.:  216,  217,  218,  231.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Prvá nedeľa – Dnes o 15.00 bude v kostole tradičná pobožnosť.
 Prvý piatok – Spovedať budem v pondelok po sv. omši a v stredu

a štvrtok  hodinu  pred  sv.  omšou.  Chorých  navštívim  až  pred
Vianočnými  sviatkami.  Spoločná  spoveď  pred  Vianocami  bude
v našej farnosti 15.12.

 Prikázaný sviatok – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
je prikázaných sviatkom.

 Zbierka – Dnes je zbierka na charitu.  Veľká vďaka za každý váš
milodar. Pri jarnej zbierke na charitu sa v celej Trnavskej arcidiecéze
vyzbieralo  41 285,  89 €.  Využité  boli  na potravinovú  pomoc,  pre
dom  pokojnej  staroby  a  centrá  pomoci  človeku,  pre  prácu
v uliciach... Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity ďakuje za vašu
štedrosť.

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
3. – 9. decembra 2018

Po Sv. František 
Xaverský

17.00 za duše v očistci, na ktoré nikto 
nepamätá (119)

Ut Sv. Barbora
St Féria
Št Sv. Mikuláš
Pi Sv. Ambróz 17.00 + Gašpar Urban, manželka Filoména 

a ich deti
So Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie
  9.00 + Anton Bugay, manželka Pavlína 

a zať Ján (119)
Ne 2. adventná nedeľa   9.00 + Severín Dekan, manželka Anna 

rodičia z oboch strán a brat Jozef (29)

 Prvá nedeľa – Dnes o 16.00 bude v kostole tradičná pobožnosť.
 Prvý piatok – Spovedať budem v pondelok a piatok hodinu pred sv.

omšou. Chorých navštívim až pred Vianočnými sviatkami. Spoločná
spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti 15.12.

 Prikázaný sviatok - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
je prikázaných sviatkom.

 Zbierka -  Dnes je zbierka na charitu.  Veľká vďaka za každý váš
milodar. Pri jarnej zbierke na charitu sa v celej Trnavskej arcidiecéze
vyzbieralo  41 285,  89 €.  Využité  boli  na potravinovú  pomoc,  pre
dom  pokojnej  staroby  a  centrá  pomoci  človeku,  pre  prácu
v uliciach... Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity ďakuje za vašu
štedrosť.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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