
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
4. – 10. marca 2019

Po Féria
Ut Féria 18.00 + Jozefína Ferancová, manžel Jozef 

a rodičia z oboch strán (226)
St Popolcová streda 18.00 + Jaroslav Červeňanský, manželka 

Edita a rodičia z oboch strán (270)
Št Féria 18.00 + Ferdinand Vavro, manželka Anna 

a syn Jozef (12)
Pi Féria 18.00 + Alojz Lednický (404)
So Féria   8.00 + Miriam Jenčíková
Ne 1. pôstna nedeľa   7.30

10.30
+ kňaz Jozef Mitošinka (274) 
+ Michal Vavro, manželka Anna 
a ich rodičia (246)

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  396,  401,  403,  407.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Prvá nedeľa – Dnes o 15.00 bude v kostole tradičná pobožnosť.
 Zmena – Sv. omše v pracovné dni budú bývať opäť o 18.00.
 Rekolekcia  –  V utorok  5.3.  je  vo  farnosti  Čachtice  rekolekcia

Novomestského dekanátu (sv. omša o 9.30).
 Pôst  – V stredu sa začína Pôstne obdobie. Počas sv. omše budeme

poznačení  popolom.  Na  Popolcovú  stredu  je  pôst  a zdržovanie  sa
mäsitého pokrmu (pôst zaväzuje od 18 do 60 rokov; zdržiavanie sa
mäsa zaväzuje od 14 rokov do smrti). Na 1. pôstnu nedeľu je zbierka
na katolícku charitu.

 Krížová cesta  – V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 Reštaurovanie  oltára  –  Na  reštaurovanie  hornej  časti  hlavného
oltára (tzv. malé nebo) ste prispeli sumou ....... . Nech Pán odmení
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
4. – 10. marca 2019

Po Féria
Ut Féria
St Popolcová streda 17.00 + Viliam a Agnesa Urbanoví, deti 

Ľudmila, Jozefína a Alexander
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Jozef Feranec a rodičia (45)
So Féria
Ne 1. pôstna nedeľa   9.00 Poďakovanie za 82 rokov života 

s prosbou o zdravie pre celú rodinu 
(81)

 Prvá nedeľa - Dnes o 16.00 bude v kostole tradičná pobožnosť.
 Pôst -  V stredu sa začína Pôstne obdobie. Počas sv. omše budeme

poznačení  popolom.  Na  Popolcovú  stredu  je  pôst  a zdržovanie  sa
mäsitého pokrmu (pôst zaväzuje od 18 do 60 rokov; zdržiavanie sa
mäsa zaväzuje od 14 rokov do smrti). Na 1. pôstnu nedeľu je zbierka
na katolícku charitu.

 Krížová cesta -  V piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní sa
budeme v kostole modliť pobožnosť Krížovej cesty.

 Nové dvere - Na výmenu vchodových dverí a dverí do sakristie ste
prispeli sumou ....... . Nech Pán odmení vašu štedrosť.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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