
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
30. septembra – 6. októbra 2019

Po Sv. Hieronym
Ut Sv. Terézia z Lisieux 18.00 + Jozef Petráš, manželka a rodičia 

z oboch strán (367) 
St Sv. anjelov strážcov 18.00 + Jozef Melicher, manželka Anna a syn

Jozef (233)
Št Féria 18.00 + Veronika Lednická, manželia Štefan 

a Ján a starí rodičia (161)
Pi Sv. František Assiský 18.00 za členov Ružencovej ruže 

u p. Dudíkovej (396)
So Féria   8.00 + Anna Mitošinková (ročná), manžel 

Vojtech a rodičia z oboch strán
Ne 27. nedeľa 

„cez rok“
  7.30

11.00

za všetkých členov Ružencovej ruže 
v našej farnosti
+ Florián Mitošinka, manželka Ľudmila
a rodičia z oboch strán (73)

 Upratovanie kostola – Č.d.: 370, 379, 390, 395. Ďakujem za pomoc
pri spoločnom upratovaní pred hodami. Pripravuje sa nový zoznam
celoročného upratovania. Prosím o prihlásenie nových záujemcov. 

 Relikvie  –  Od  26.9.  do  15.12.  putujú  po  Slovensku  relikvie  sv.
Vincenta de Paul. V Katedrále s. Jána Krstiteľa si môžete uctiť tohto
svätca 29. a 30.9. Viac informácií nájdete na nástenke.

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

 Hody  –  Budúcu  nedeľu  si  uctíme  patrónku  filiálneho  chrámu
v Bašovciach,  Pannu  Máriu  Ružencovú.  Po  svätej  omši  pozývam
všetkých farníkov na stretnutie našej farskej rodiny. Upozorňujem na
zmenu  času  nedeľnej  sv.  omše  v Pobedime.  6.10.  o 15.00  bude
v bašovskom  kostole  inauguračný  organový  koncert  spojený
s predstavením nového organa.
                                                                  

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
30. septembra – 6. októbra 2019

Po Sv. Hieronym
Ut Sv. Terézia z Lisieux 17.00 + Eduard a Margita Bohovicoví, syn 

Jarolím, a nevesta Jitka (105)
St Sv. anjelov strážcov
Št Féria
Pi Sv. František Assiský 17.00 + Viliam Urban, manželka Angela a ich

rodičia (36)
So Féria 18.00 + Michal Dekan, manželka Jana 

a rodičia z oboch strán (152)
Ne Ružencová Panna 

Mária
  9.00 za farníkov

 Prvý piatok – Spovedať budem v utorok a piatok hodinu pred sv.
omšou. Chorých navštívim v piatok od 11.00.

 Relikvie  –  Od  26.9.  do  15.12.  putujú  po  Slovensku  relikvie  sv.
Vincenta de Paul. V Katedrále s. Jána Krstiteľa si môžete uctiť tohto
svätca 29. a 30.9. Viac informácií nájdete na nástenke.

 Hody  –  Budúcu  nedeľu  si  uctíme  patrónku  filiálneho  chrámu
v Bašovciach,  Pannu  Máriu  Ružencovú.  Po  svätej  omši  pozývam
všetkých farníkov na stretnutie našej farskej rodiny. Prosím ochotné
gazdinky,  aby  sa  podelili  s  napečenými  dobrotami.  6.10.  o 15.00
bude  v bašovskom kostole  inauguračný  organový  koncert  spojený
s predstavením nového organa.

 Ruženec – V dňoch, keď v Bašovciach nebude sv. omša, ruženec sa
bude modliť v kostole o 17.00.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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