
 17. Nedeľa v Cezročnom období 
24.7.2022

F a r s k é    o z n a m y

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Zo sobáša: 100€, od bohuznámych dobrodincov:          

1 x 100€,  1 x 50€, 1 x 30€, 2 x 20€, spolu: 320€. Pán Boh odmeň. 

NEDEĽA

18. Nedeľa v Cezročnom období     

† Štefan Drienovský (5.výr.) a otec Ján

24.7.2022

10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.:  101 - 160.

SOBOTA

ŠTVRTOK
† Jozef a Juraj18. 00 hod.

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období29.7.2022
PIATOK

18. 00 hod. † František Šabo pri nedožitých 70-tich narodeninách

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období23.7.2022

STREDA
9. 00 hod. krst

28.7.2022 Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

NEDEĽA

UTOROK
18. 00 hod.

26.7.2022

† František Petrík

Utorok 17. týždňa v Cezročnom ob

Nakoľko budem tento týždeň odcestovaný, sv. omše nebudú v stredu a piatok. Bolo by pekné keby ste sa 

dohovorili v čase sv. omše na spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole

Poklona štvrtok nebude.

Sv. omše bude mať Mons. Marián Javor. Keby bolo treba zaopatriť, či pohreb, prosím keby ste sa obrátili na pani 

kostolníčku Melencovú, ktorá skontaktuje vdp. Ignáca Šurína z Jedľových Kostolian.

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

Pondelok                                Svätého Jakuba, apoštola (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Utorok                                     Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)                                                                                                                                                                                                                              

Streda                                      Svätých Gorazda a spoločníkov (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Piatok                                      Svätých Marty, Márie a Lazára (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sobota                                     Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej  (ľubovoľná spomienka)

25.7.2022
PONDELOK

24.7.2022 17. Nedeľa v Cezročnom období 

18. 00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

Pondelok 17. týždňa v Cezročnom období

† Jozef Švolík a rodičia Jánovoví

8. 00 hod.

10. 30 hod.

za zdravie a Božiu pomoc

† vdp. pater Jozef Šabo a rodičia  -  sv.omša na cintoríne

Streda 17. týždňa v Cezročnom období27.7.2022

8. 00 hod.



Mons. Viliam Judák, náš diecézny biskup žiada kňazov diecézy, aby sme povzbudili  mládež v našich farnostiach                                                                                                                                                                                              

k účasti na Celoslovenskom stretnutí mládeže, ktoré sa koná v tomto roku v našej diecéze v Trenčíne od štvrtka                                                                                                                                                                                     

28.7. do nedele 31. 7. 2022. Ak aj nie sú registrovaní, môžu prísť na jednotlivé časti.

Program stretnutia nájdete tu: https://narodnestretnutiemladeze.sk/program-t22-2/

- Hlavné časti programu sa budú konať v Mestskej športovej hale na Sihoti (Mládežnícka ul. č . 1).

- Piatková dopoludňajšia modlitba, katechéza a stretnutie mladých z Nitrianskej diecézy so svojím biskupom by 

mali byť – pokiaľ nepríde k zmene - vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie (pod Hradom).

- Vyvrcholením stretnutia bude nedeľná Pešia púť mladých na Skalku do Diecéznej svätyne sv. Andreja                                                                                                                                                                                                  

Svorada a Beňadika, kde bude o 11.00 hod. záverečná sv. omša.

- Všetky potrebné informácie o stretnutí nájdete na stránke: https://narodnestretnutiemladeze.sk/

Pri nedávnej púti k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch bol hlavným celebrantom vdp. Marián Bér 

z TV Lux. Prišla reč aj na to, koľko je z našej obce členov Klubu TV Lux. Nevedel to naspamäť, ale pred pár dňami mi 

oznámil, že 22 – čo je na našu obec pomerne pekné číslo. Bolo by určite dobre, keby sme sa prihlásili – ja tiež – a 

tak podporili aj touto formou katolícku televíziu.

Pri nedávnej púti k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch bol hlavným celebrantom vdp. Marián                                                                                                                                                                                          

Bér z TV Lux. Prišla reč aj na to, koľko je z našej obce členov Klubu TV Lux. Nevedel to naspamäť, ale pred pár 

dňami mi oznámil, že 22 – čo je na našu obec pomerne pekné číslo.                                                                                     

Bolo by určite dobre, keby sme sa prihlásili – ja tiež – a tak podporili aj touto formou katolícku televíziu.

V predsieni kostola si môžete zobrať letáčiky cez ktoré sa dá pomôcť deťom na celom svete, cez organizáciu Pomoc 

trpiacej Cirkvi. 

Ponúkame Katolícke noviny, ako tlačovinu, ktorá by mala byť v každej katolíckej domácnosti.


