
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
4. – 10. decembra 2017

Po Sv. Barbora
Ut Féria 16.30 + Jozef Feranec a manželka a rodičia 

z oboch strán (226)
St Sv. Mikuláš 17.00 + Ján Dudík (370)
Št Sv. Ambróz 18.00 + Otília Klčová (30-dňová)
Pi Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie
18.00 + Alojz Maco, manželka Anna a syn 

Alojz (455)
So Féria 13.45 Poďakovanie za dožitých 80 rokov 

života s prosbou o  Božie požehnanie 
pre rodinu Benechovú a za zdravie pre 
Alojza

Ne 2. adventná nedeľa   7.30
10.30

+ Michal Maco (378)
+ Michal Moravanský, manželka 
Jolana a rodičia z oboch strán (138)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.: 34,  39,  48,  62.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Prvá nedeľa – Popoludní o 15.00 bude v kostole pobožnosť.
 Advent – Spoločná spoveď pred Vianocami bude vo farnosti 9.12.

od 13.00 do 13.45.
 Zbierka – Dnes je zbierka na katolícku charitu. Nech Pán odmení

vašu štedrosť.
 Intencie  – Od začiatku decembra som začal zapisovať úmysly sv.

omší na 1. polrok 2018. V rámci roka môžem odslúžiť sv. omšu za
konkrétneho zosnulého maximálne dvakrát!!!

 Charita  – V rámci  duchovnej  prípravy  na  Vianoce  môžeme
obetovať  svoj  čas  alebo finančný  dar  prostredníctvom vianočných
oblátok  na  podporu  útulku  pre  bezdomovcov,  ktorý  vedie  vdp.
Marián Vivodík.

 Koledovanie – Koledovanie Dobrej noviny bude v Pobedime 26.12..
Deti, ktoré sa chcú do koledovania zapojiť, nech sa prihlásia u mňa. 

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
4. – 10. decembra 2017

Po Sv. Barbora
Ut Féria
St Sv. Mikuláš
Št Sv. Ambróz 17.00 + Vojtech Mikuš
Pi Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie
17.00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov 

života s prosbou o zdravie a Božie 
požehnanie pre celú rodinu

So Féria
Ne 2. adventná nedeľa   9.00 + rehoľné sestry Cyrila, Kasilda 

a Regina (36)

 Prvá nedeľa - Popoludní o 16.00 bude v kostole pobožnosť.
 Spoveď -  Spoločná spoveď pred Vianocami bude vo farnosti 9.12.

od 13.00 do 14.00. 
 Zbierka -  Dnes je zbierka na katolícku charitu.  Nech Pán odmení

vašu štedrosť.
 Intencie  -  Od začiatku decembra som začal zapisovať úmysly sv.

omší na 1. polrok 2018. V rámci roka môžem odslúžiť sv. omšu za
konkrétneho zosnulého maximálne dvakrát!!!

 Charita - V rámci duchovnej prípravy na Vianoce môžeme obetovať
svoj čas alebo finančný dar prostredníctvom vianočných oblátok na
podporu útulku pre bezdomovcov v Jaslovských Bohuniciach, ktorý
vedie vdp. Marián Vivodík.

 Koledovanie -  Deti,  ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej
noviny, nech sa prihlásia v sakristii.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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