
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  24. týždňa v Cezročnom období23.9.2022

 k úcte Ducha Svätého18. 00 hod.

17. 00 hod.

18.9.2022 25. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod.

11. 30 hod.

† Pavol Ondrejmiška a manželka Alojzia

krst Vanesi Dajany Baťovej

†  Diana Garajová10. 30 hod.

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

                   25. Nedeľa v Cezročnom období 
18.9.2022

Pondelok                             

Utorok                     

Streda                          

Piatok                       

Sobota                                                                                                                          

Svätého Januára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoloč,muč.(spomienka)                                                                                                                                                                                                                                          

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                           

18. 00 hod.

20.9.2022

 + Ján Jurík ( 3. výročie) a rodičia

Utorok  24. týždňa v Cezročnom  období

19.9.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

 † Milan Gregáň (ročná)18. 00 hod. Sobota

† Ján Klikáč, manželka Elena, synovia Ján a Štefan s manželkami18. 00 hod.
PONDELOK

PIATOK
18. 00 hod. † Šimon Jurík, Katarína a rodičia z obidvoch strán

22.9.2022 Štvrtok  24. týždňa v Cezročnom období

† Ján Gálik a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

poklona

Streda  24. týždňa v Cezročnom období21.9.2022

† Páter Jozef Baťo ( pri nedožitých 100-tých narodeninách)8. 00 hod.

† Ignác Šabo, manželka Emília a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

25.9.2022

9. 45 hod.

Sobota  24. týždňa v Cezročnom období24.5.2022

ŠTVRTOK

ďakovná sv.omša za 50 rokov života, 20 rokov manželstva a 18. narodeniny dcéry14. 00 hod.

† Františka Judinová (ročná)10. 30 hod.

NEDEĽA

SOBOTA

26. Nedeľa v Cezročnom období     

krst Emily Červenovej



Budúci týždeň sa od pondelka začnú vymieňať okná na fare. Hovorili sme o tom od môjho príchodu.                      

Bohu vďaka sa to teraz stáva skutočnosťou. Tiež sa opäť sprevádzkuje príležitostné osvetlenie kaplnky                        

sv. Cyrila a Metoda. Prosím o pomoc pri upratovaní fary, ktorá bude po tieto dni zvlášť zaprášená.                                

No a tiež prosím o peňažnú podporu.  Vopred Pán Boh odmeň. 

Dnes je zbierka na seminár .

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 441 - 490.

F a r s k é    o z n a m y

Veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o skrášlenie kostolného areálu strihaním živého plota, umiestnením 

oddychových lavičiek, sadových prácach v okolí kostola a fary, teda firme pána Rúbaninského, obetavým          

farníčkam a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že miesto, kde žije Pán Ježiš je opäť krajšie.

V nedeľu 25. septembra bude hlavným celenbrantom pri sv. omši o 10:30 hod. vdp. Kazimír Divéky, kňaz 

banskobystrickej diecézy, ktorý pôsobil ako mladý inžinier v Obyciach.

Na výveske sú plagátiky, ktoré nás pozývajú na semestrálny kurz Psychológia a viera v 21. Storočí                                   

a Dary pápežov na Slovensku.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od Bohuznámych dobrodincov:  50€ , 2x20€ a 180€.           

Spolu: 270€. Pán Boh odmeň.

Nasledujúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni, v ktorých máme ďakovať za úrodu.


