
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ

SV. MICHALA ARCHANJELA

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

Farské oznamy pre Pobedim
11. – 17. mája 2020

Po Bl. Sára Salkaháziová 18.00 + Ľudmila Segešová
Ut Sv. Pankrác 18.00 +Ján a Mária Lednickí a syn Peter (148)
St Prebl. Panna Mária 

Fatimská
18.00 + Katarína Melicherová (ročná), 

manžel Ján a vnuk Ľuboš (410)
Št Sv. Matej 18.00 + Jozef Mitošinka, manželka 

Emerencia, zať, syn a ich rodičia (175)
Pi Féria 18.00 + Mária Dudíková
So Sv. Ján Nepomucký 

(s platnosťou na 
nedeľu – zvlášť pre 
seniorov) 

18.00 + Jozef Klčo, rodičia Sovišoví, ich deti 
a zaťovia (271)

Ne 6. veľkonočná 
nedeľa

  7.30

10.30

+ Ferdinand Vavro, manželka Anna 
a syn Jozef (12)
+ Anna Melicherová a manžel Gašpar 
(381)

 Upratovanie  kostola  –  Č.d.:  265,  266,  267,  223.  Ďakujem
predchádzajúcej skupine za ich službu.

 Intencie  – Počas neverejných bohoslužieb som odslúžil tie úmysly
sv. omší, na ktoré som mal váš súhlas. Ostatné neodslúžené úmysly
od 10.3. do 6.5. budú slúžené postupne.  Z tohto dôvodu  nebudem
zatiaľ prijímať žiadne nové úmysly. Zoznam odslúžených sv. omší je
na nástenke.

 Spoveď – Pred sv. omšami budem pravidelne spovedať.
 Milodar  – Bohuznámi darovali  na opravu kostola  milodar  200 €.

Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim
zaslalo  na  farský  účet  sumu  10 840  €  určenú  na  2.  etapu
reštaurovania hlavného oltára vo farskom kostole. Veľká vďaka.

 Poďakovanie – Ďakujem za pomoc pri piatkovej brigáde vo farskej
záhrade.

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
11. – 17. mája 2020

Po Bl. Sára Salkaháziová
Ut Sv. Pankrác
St Prebl. Panna Mária 

Fatimská
17.00 + Michal Buchel, manželka Mária 

a synovia (102)
Št Sv. Matej
Pi Féria 17.00 + rodina Rašková (120)
So Sv. Ján Nepomucký 

(s platnosťou na 
nedeľu – zvlášť pre 
seniorov) 

17.00 + Jozef Melicher, manželka Jozefína a 
rodičia (95)

Ne 6. veľkonočná 
nedeľa

  9.00 + rodičia Ján a Františka a starí rodičia 
(97)

 Hygiena  –  Až  do  odvolania  je  veľmi  nutné  dodržiavať  prísne
hygienické  pravidlá  (rúško,  dezinfekcia,  rozostupy...).  Presné
inštrukcie sú na nástenke.

 Intencie -  Počas neverejných bohoslužieb som odslúžil  tie úmysly
sv. omší, na ktoré som mal váš súhlas. Ostatné neodslúžené úmysly
od 10.3. do 6.5. budú slúžené postupne.  Z tohto dôvodu  nebudem
zatiaľ prijímať žiadne nové úmysly.

 Výročná  poklona  – V stredu  je  výročná  poklona  vo  filiálnom
kostole  v Bašovciach.  Vzhľadom  na  aktuálnu  situáciu  Oltárna
Sviatosť bude k poklone vystavená od 16.00.

 Spoveď - Pred sv. omšami budem pravidelne spovedať.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár
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