
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
4. – 10. novembra 2019

Po Sv. Karol 
Boromejský

18.00 + Miroslav Mitošinka (30-dňová)

Ut Sv. Imrich 18.00 + Karol a rodičia a za zdravie a Božiu 
pomoc (40)

St Féria 17.00 + Stanislav Novák, manželka Mária, 
rodičia a vnuk (313)

Št Féria 17.00 + Michal Miklovič, manželka 
Vincencia, syn Viliam a zať Ľubomír 
(69)

Pi Sv. Adeodatus 18.00 + Alojz a Viktória Gajdošíkoví a rodina
z oboch strán

So Výročie posviacky 
Lateránskej baziliky

  8.00 + Bohuslav Dudík, rodičia a súrodenci 
z oboch strán (396)

Ne 32. nedeľa 
„cez rok“

  7.30

10.30

za zdravie a Božiu pomoc pre celú 
rodinu a za + z rodiny (268)
+ Ľudmila Lednická a rodičia z oboch 
strán (289)

 Upratovanie  kostola  –  Č.d.:  12,  18,  21,  26. Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Zimný čas – V zimnom období počas týždňa, keď nebude sv. omša
v Bašovciach, budú sv. omše v Pobedime o 17.00. 

 Odpustky – V tzv.  dušičkovom týždni možno získať odpustky pre
duše v očistci:
a) úplné  odpustky –  2.11.  –  podmienky:  návšteva  kostola  alebo

kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha, spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. otca;

b) čiastočné  odpustky –  1.-8.11.  –  podmienky:  návšteva  cintorína,
modlitba  za  zosnulých,  spoveď,  sv.  prijímanie,  modlitba  na
úmysel Sv. otca. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

                                                                  
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. novembra 2019

Po Sv. Karol 
Boromejský

17.00 za farníkov

Ut Sv. Imrich 17.00 + Michal a Jozefína Melicheroví, dcéra 
Alojzia a syn Michal (146)

St Féria 
Št Féria
Pi Féria 17.00 + Alojz Feranec, manželka Albína, zať 

Milan a rodičia (62)
So Výročie posviacky 

Lateránskej baziliky
Ne 32. nedeľa 

„cez rok“
  9.00 + Gašpar Melicher, manželka Emília, 

syn a rodičia z oboch strán

 Odpustky  -  V tzv.  dušičkovom týždni možno  získať  odpustky pre
duše v očistci:
a) úplné  odpustky –  2.11.  –  podmienky:  návšteva  kostola  alebo

kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha, spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. otca;

b) čiastočné  odpustky –  1.-8.11.  –  podmienky:  návšteva  cintorína,
modlitba  za  zosnulých,  spoveď,  sv.  prijímanie,  modlitba  na
úmysel Sv. otca. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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