
NEDEĽA

za farníkov8. 00 hod

za duše v očistci 18. 00 hod.

SOBOTA
16. 30 hod. sobášna sv. omša pán Ing. Marek Pocklan a Mgr. Jana Kellnerová

21. Nedeľa v Cezročnom období     

 ako poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre jubilantov  80-tnikov

21.8.2022

15. 00 hod. sobášna sv. omša pán Josef Wolný a sl. Ing, Lenka Vranková

10. 30 hod.

† Helena a Jozef Šlosiaroví8. 00 hod.
NEDEĽA

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období20.8.2022

Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období19.8.2022

15.8.2022

PIATOK
18. 00 hod. † Imrich Valent, manželka Anna a rodičia z obidvoch strán

STREDA
18. 00 hod. †  Ján Petrovič, manželka Helena a rodičia z obidvoch strán

18.8.2022 Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období

Streda 20. týždňa v Cezročnom období17.8.2022

ŠTVRTOK
†  Pavlína Minárová a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

UTOROK
18. 00 hod.

16.8.2022

† Anton Petrovič (4.výročie)

Utorok 20. týždňa v Cezročnom  období

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

                   20. Nedeľa v Cezročnom období 
14.8.2022

Pondelok                            

Utorok                                     

Štvrtok                      

Piatok                          

Sobota                                                                                    

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť)                                                                                      

Svätého Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)                                                                                                        

Svätej Heleny (ľubovoľná spomienka)                                                                                    

Svätého Jána Eudesa, kňaza (ľubovoľná spomienka)                                                     

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                            

PONDELOK

14.8.2022 20. Nedeľa v Cezročnom období 

18. 00 hod. za tragicky zahynutých baníkov z Obýc

 krst Diana Horváthová11. 30 hod.

8. 00 hod.

10. 30 hod.

† Jozef Ožvoldík

† Dominik Daniš, Mária a rodičia

tradičná pobožnosť pri soche Panny Márie, od 15:30 bude modlitba sv.ruženca16. 00 hod.



Na výveske je pozvanie na púť k Panne Márii Kráľovnej. Budúci víkend v Studničke v Novej Vsi nad Žitavou. 

F a r s k é    o z n a m y

Nakoľko posledný októbrový víkend budú spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, obycké hody, pri 

ktorých si pripomenieme 80.výročie postavenia a požehnania nášho farského kostola budú o týždeň skôr, teda 

23. októbra 2022. Ako som oznamoval, hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše o 10:30  sa prisľúbil vdp. Daniel 

Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera.

Farská charita Krista Kráľa v Obyciach ďakuje za všetky doterajšie príspevky, či už formou potravín, oblečenia, či 

financií. Nakoľko sa blíži nový školský rok, prosíme vás o pomoc cez zbierky školských potrieb. Vopred Pán Boh 

odmeň.

Štvrtok 1. septembra 2022  pozývame miništrantov na púť na Horu milosrdenstva – Butkov. Prosím, aby sa 

záujemcovia, poprípade aj rodičia, prihlásili do nedele 21. augusta 2022. Po zistení počtu záujemcov dostane každý 

prihlásený miništrant informovaný súhlas, ktorý vypíšu rodičia (budú tam všetky informácie a podmienky účasti + 

súhlas rodičov a čo si treba zobrať).

Od utorka do piatku budem odcestovaný. Zastupovať ma bude vdp. Mons. Marián Javor. Štvrtok nebude poklona. 

Pohreby a zaopatrovania prosím riešiť cez mobilný telefón, alebo pani kostolníčku Melencovú.

V pondelok 15.8.2022 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie. Pre tých, ktorí nemôžu 

vo večerných hodinách bude sv. omša aj ráno o 8:00 hod. Večerná sv.omša o 18:00 hod. bude obetovaná za 

štyroch občanov Obýc, ktorí tragicky zahynuli pri banskom nešťastí. Pozývame všetkých príbuzných a priateľov.

Na záver sv. omší bude symbolické požehnanie bylín a kvetov.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Zo sobášov: 2 x 100€, od bohuznámych dobrodincov:  

1 x 100€,  2 x 50€, 2 x 10€  spolu: 420€. Pán Boh odmeň. 

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 261 –300.

Na výveske si môžete pozrieť návrh rozpisu čísiel domov, ktorý je vypracovaný na základe farských oznamov,                                                                                                                                                                                                

ktoré boli oznámené počas uplynulého roka môjho pôsobenia v Obyciach. Prípadné zmeny prekonzultujeme                                                                                                                                                                                                   

s pani kostolníčkou. 


