
PONDELOK

28.8.2022 22. Nedeľa v Cezročnom období 

18. 00 hod. ako poďakovanie za 50 rokov sviatostného manželstva a prosba o zdravie a Božiu pomoc

8. 00 hod.

10. 30 hod.

†  Gabriel Zemanovič

† Anna a Anton Petrovičoví a rodičia z obidvoch strán

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období29.8.2022

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

                   22. Nedeľa v Cezročnom období 
28.8.2022

Pondelok                                                     

Sobota                                                                                    

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa (spomienka)                                                                                                                                                                              

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)                               

UTOROK
18. 00 hod.

30.8.2022

† Ivan Šurda a rodičia z obidvoch strán

Utorok  22. týždňa v Cezročnom  období

STREDA

Piatok  22. týždňa v Cezročnom období2.9.2022

† rehoľná sestra Perpetua Šabová a bratia Štefan a Baltazár 18. 00 hod.

17. 00 hod.

NEDEĽA

F a r s k é    o z n a m y

14. 30 hod.

poklona Najsvätejšej sviatosti

Streda  22. týždňa v Cezročnom období31.8.2022

† Alexander Turza, manželka Antónia a rodičia z obidvoch strán8. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. † Jozef Jurík a rodičia z obidvoch strán

1.9.2022 Štvrtok  22. týždňa v Cezročnom období

ŠTVRTOK

† Štefan Klikáč a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

†  Marko Danko a rodičia  Helena a Štefan Dankoví18. 00 hod.
SOBOTA

22. Nedeľa v Cezročnom období     

Gustáv Jurík, manželka Mária a rodičia z obidvoch strán

4.9.2022

10. 30 hod.
NEDEĽA

litánie

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 352 –390.

Sobota  22. týždňa v Cezročnom období3.9.2022



Štvrtok 1. septembra 2022  bude púť miništrantov na Horu milosrdenstva – Butkov.                                                      

Aj s rodičmi bude 24 účastníkov.  Prosím, aby deti si prevzali a odovzdali  informačný list o podmienkach                

účasti na púti, podpísaný rodičom.  Odchod o 9:00 hod od kostola, návrat do 17:00 hod.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov: 50€, 2 x 20€ a 2 x 10€. 

Spolu:  110€. Pán Boh odmeň. 

V predsieni kostola si môžete zobrať šeky Pápežských misijných diel na odslúženie sv. omší. Bližšie informácie sú k nim 

pripojené.

Môžete si  vyzdvihnúť program katolíckeho rádia Mária.

Modlime sa za nového apoštolského nuncia – teda zástupcu Sv. Otca na Slovensku, ktorý zahájil svoju činnosť 24. augusta 

2022. Je ním Mons. Nicola Girasoli, dovtedajší apoštolského nuncia v Peru.

Ku chorým prídem stredu 31. augusta od 8:00 hod. Teda nie, štvrtok, nakoľko v tento deň je miništrantská púť na 

Horu milosrdenstva  Butkov.

Katolícka Charita Krista Veľkňaza v Obyciach prosí o zbierku detského oblečenia a obuvi. Veci sa dajú priniesť do 

sídla Charity v utorok a štvrtok od 9:00-11:00 a14:00–16:00 hod, alebo na farský úrad.  V blízkej budúcnosti plánuje 

zorganizovať výmenné stretnutia mladých rodičov, ktorí by si vymenili detské veci, ktoré už nepotrebujú vzhľadom 

na rast detí. 

Tento týždeň je prvopiatočný, spovedám vždy hodinu pred sv. omšou. 


