
poklona Najsvätejšej Sviatosti

7.7.2022 Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období

17. 00 hod.

SOBOTA

ŠTVRTOK

 za Božie požehnanie pre Agnesu a Bryana a za zosnulého manžela, rodičov a starých rodičov18. 00 hod.

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období8.7.2022

UTOROK
8. 00 hod.

5.7.2022

za farníkov

Streda 14. týždňa v Cezročnom období

Slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov  

6.7.2022
STREDA

8. 00 hod. za farníkov

litánie a poklona Najsvätejšej Sviatosti14. 30 hod.

4.7.2022
PONDELOK

3.7.2022 14. Nedeľa v Cezročnom období - Deň otcov   

8. 00 hod.

18. 00 hod.

† Ladislav Judin, Pavlína a rodičia z obidvoch strán

† Štefan Benček, manželka Mária, syn František a rodičia z obidvoch strán

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období

NEDEĽA
10. 30 hod. † Terézia Turzová, Pius Turza a sestra Rozália

Liturgický kalendár

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ OBYCE

Farský kostol Krista Kráľa

     mobil: +421 905 409  447                                                             e-mail: obyce@nrb.sk    

         www.faraobyce.sk                                                  IBAN SK29 0900 0000 0000 3123 3384

                    14. Nedeľa v Cezročnom období 
3.7.2022

Pondelok                                   Svätej Alžbety Portugalskej (ľubovoľná spomienka)                                                                                            

Utorok                                       Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)                                                                                                                                                                                                                                             

Streda                                        Svätej Márie Goretti, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Štvrtok                                       Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                          

Sobota       Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoloč., muč. alebo Prebl. Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spom.)

PIATOK

18. 00 hod.

18. 00 hod.

† rodičia Juríkoví a Šútoroví

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období

† Rozália Turzová (10.výročie) a rodičia

9.7.2022

F a r s k é    o z n a m y

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Z uloženia urny: 50€, od bohuznámych dobrodincov:                                                                                                                                                                                                       

1 x 100€, 1 x 50€ a 5x 20€ a od prvopiatočných chorých: 275€,  spolu: 575€. Pán Boh odmeň. 

rodičia Jozef a Júlia a starí rodičia z obidvoch strán10. 30 hod.

NEDEĽA

15. Nedeľa v Cezročnom období     

† František a Anna Petrovičoví

10.7.2022

8. 00 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.:  1- 30.

po sv. omši krst Lukáša Minára



Ďakujem za všetky milé darčeky z púte v Medžugorii, potešili mňa i mnohých.

Keď budete vidieť počas letných horúčav zatiahnuté žaluzie na oknách – nie je to znak, že nikto nie je doma, ale 

naopak, je to taliansky spôsob nevpustiť do domu horúčavu, ktorá je cez deň. Na večer a noc sa zas všetky okná 

pootvárajú, takže dnu vniká len príjemný vzduch. 

Dávame do vašej pozornosti novú sekciu na našej farskej stránke www.faraobyce.sk pod názvom FARSKÁ 

CHARITA. Nájdete tam všetky akutálne akcie, ktoré títo dobrovoľníci riešia: kontakty, fotky, telefónne čislo, miesto 

kde sa dá prispieť a pomôcť tým najbliednejším alebo tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej sutácii. Podporme túto 

dobrú myšlienku v duchu Matúšového evanjelia: ,,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 

bratov, mne ste urobili." 

V predsieni kostola sú k dispozícii výtlačky Katolíckych novín. Je v nich aj letná príloha a tiež fotografia  z nášho 

ročníkového stretnutia pri príležitosti 40.výročia kňazstva, spolu s pánom arcibiskupom Zvolenským. Prosíme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

aby tí, ktorí si ich zoberú, už vhodili  1€ do pokladničky pri nich, alebo pri milodare do zvončeka zohľadnili kúpu 

novín. 

Keďže máme kaplnku zasvätenú týmto svätcom, v pondelok večer o 18:00 hod bude sv. omša nie v kostole,        

ale pred kaplnkou, ktorá je vedľa sakristie.  Všetkých srdečne pozývame. 

Dnes je pri sv. omšiach zbierka na dobročinné diela sv. otca – Halier Sv. Petra. Podporme aj touto formou 

dobročinné aktivity Sv. Otca Františka. Medzi cirkevnými príkazmi, je aj podpora cirkevných ustanovizní, ktorú 

môžeme prejavovať rôznym spôsobom. Medzi najzaužívanejšie patrí aj zvončekový milodar v rámci sv. omše.                                                                                                                                                                                            

Ten sa vyberá v nedele a prikázané sviatky – teda aj keď je sv. omša v predvečer nedele, alebo prikázaného sviatku. 

Prosím o pochopenie a vašu štedrosť.

V utorok a stredu budú sv. omša ráno o 8:00 hod. Večer už nebudú. Na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda nie je 

prikázaný sviatok, no odporúčame zúčastniť sa sv. omše, či už v Obyciach, alebo v Nitre o 10:00 na celoslovenskej 

púti k našim vierozvestom, ktorú bude viesť arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

V Sekcii kultúry života pri KBS pripravili pomoc pre ukrajinské ženy, ktoré sú v požehnanom stave a ocitli sa v 

ťažkej situácii, ktorá ohrozuje nielen ich, ale aj nový ešte nenarodený život. Pomoc pozostáva v zriadení a 

spravovaní linky pomoci, na ktorú sa môžu tieto ženy obrátiť.                                                                                                                                                                      

Na výveske je plagát, ktorý o tejto pomoci informuje v ukrajinskom i slovenskom jazyku. Kontaktné údaje sú aj na 

webovej stránke: https://www.uawomen.sk/ V prípade otázok, môžete kontaktovať priamo p. Mgr. Martinu 

Bednárikovú MA, koordinátorku Sekcie kultúry života KBS na e-mailovej adrese: bednarikova@kanet.kbs.sk 

Od  2. júla 2022 pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Je ním doterajší nuncius   

v Peru Mons. Nicola Girasoli. Narodil sa 21.7.2957 v Taliansku a v diplomatických službách pôsobí od roku  1985. 

Ďakujeme Sv. Otcovi za jeho záujem o Slovensko a modlime sa za nového nuncia, aby sa vedel v našej krajine čo 

najlepšie zorientovať a pomôcť jej.


