
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
6. – 12. mája 2019

Po Féria 18.00 + rodičia Žitňanskí, synovia, nevesty  
a rodičia z oboch strán (113)

Ut Féria 18.00 + Štefan Dekan a manželka Vincencia
St Féria 18.00 za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu 

(328)
Št Féria 18.00 + Celestín a Alžbeta Lednickí (404)
Pi Féria
So Féria   8.00 za kňazov, ktorí pôsobili a pochádzajú 

z našej farnosti (396)
Ne 4. veľkonočná 

nedeľa 
  7.30

10.30

+Ľudovít Miklovič, Štefan Križák, 
manželka Štefánia a rodičia z oboch 
strán (159)
Poďakovanie za 50 rokov spoločného 
života s prosbou o Božie požehnanie 
pre celú rodinu a za + rodičov 
jubilujúcich manželov

 Upratovanie  kostola  –  Č.  d.:  98,  98,  99,  111.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Duchovné  povolania  –  Od pondelka  začína  Týždeň  modlitieb  za
duchovné  povolania.  Po  Loretánskych  litániách  bude  nasledovať
pobožnosť za duchovné povolania.

 Koncert – V nedeľu 12.5. o 17.00 bude vo farskom kostole koncert
Speváckeho  zboru  Siloe  z Pobedima.  Výťažok  z koncertu  je
venovaný na opravu hlavného oltára vo farskom kostole.

 Litánie  –  Počas  mája  sa  na  úvod  sv.  omší  spoločne  pomodlíme
Loretánske litánie.

 Intencie –  Začal som zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok
roka  2019.  Pripomínam,  že  jedna  rodina  môže  mať  sv.  omšu
v nedeľu iba 2x za celý rok.

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
6. – 12. mája 2019

Po Féria   
Ut Féria 17.00 + rodičia Macoví a ich deti (131)
St Féria
Št Féria
Pi Féria 17.00 + rodina Rašková (120)
So Féria 13.00 Poďakovanie za 80 rokov života 

s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
Ne 4. veľkonočná 

nedeľa
  9.00 + Viliam Miklovič a rodičia (157)

 Duchovné  povolania -  Od  pondelka  začína  Týždeň  modlitieb  za
duchovné  povolania.  Po  Loretánskych  litániách  bude  nasledovať
pobožnosť za duchovné povolania

 Koncert  - V nedeľu 12.5. o 17.00 bude vo farskom kostole koncert
Speváckeho  zboru  Siloe  z Pobedima.  Výťažok  z koncertu  je
venovaný na opravu hlavného oltára vo farskom kostole.

 Litánie  –  Počas  mája  sa  na  úvod  sv.  omší  spoločne  pomodlíme
Loretánske  litánie.  V dňoch,  keď  nebude  v Bašovciach  sv.  omša,
Loretánske litánie sa pomodlíte v kostole o 18.00.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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