
Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  26. týždňa v Cezročnom období30.9.2022

na dobrý úmysel18. 00 hod.

17. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. † Koloman a Hedviga Kurkoví a Štefan a Helena Ivaničkoví

29.9.2022 Štvrtok  26. týždňa v Cezročnom období

† Michal Šabo a rodičia z obidvoch strán

25.9.2022 26. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod.

10. 30 hod.

† Páter Jozef Baťo ( pri nedožitých 100-tých narodeninách)

† Františka Judinová (ročná)

krst Emily Červenovej9. 45 hod.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ OBYCE

Farský kostol Krista Kráľa
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             26. Nedeľa v Cezročnom období                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

25. 9. 2022

Pondelok                             

Utorok                     

Streda                          

Štvrtok                     

Piatok                         

Sobota                                                                                                                       

Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Svätého Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sv. Václava, muč., Sv. Vavrinca Ruiza a spoloč., muč. (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                                                                  

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18. 00 hod.

27.9.2022

† Vasil a Anna Džurbanoví a syn Jozef

Utorok  26. týždňa v Cezročnom  období

26.9.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

† manžel Peter Komžík a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.
PONDELOK

18. 00 hod.

poklona

Streda  26. týždňa v Cezročnom období28.9.2022

ako poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri dožití 60 rokov života8. 00 hod.

za Božie požehnanie pre rodinu, ochranu a pomoc Panny Márie18. 00 hod.

2.10.2022

ŠTVRTOK

prvonedeľné litánie a modlitby sv. ruženca14. 30 hod.

NEDEĽA

SOBOTA

27. Nedeľa v Cezročnom období     

† Jakub Kuruc, manželka Mária, syn Vladimír 10. 30 hod.

Sobota  26. týždňa v Cezročnom období1.10.2022



V sobotu začína mesiac október – mesiac modlitby svätého ruženca.                                                                                          

V našej farnosti sa modlieva každý deň pred sv. omšou a tak pozývame všetkých,                                                              

ktorí by sa chceli aj takto zapojiť do modlitbového života.                                                                                                        

Žijeme ťažkú dobu a určite práve prosba k Panne Márii, našej matke, má veľkú silu a je veľmi dôležitá.

V piatok po sv. omši bude na fare stretnutie novej farskej rady, ktorej členovia sú:

Pavlína Melencová – kostolníčka

Katarína Šlosiarová – správkyňa  kaplnky sv. Anny

Štefan Turza – organista

Mgr. Tomáš Herda – rozdávateľ sv. prijímania

Ing. Radovan Ivanička – rozdávateľ sv. prijímania.

Ak by ste mali podnety, ktoré by bolo treba riešiť, prosím aby ste sa obrátili alebo na mňa osobne, alebo na členov 

farskej rady. Prosíme o modlitby, aby sme v tomto zložení mohli urobiť čo najviac pre našu farnosť, Obyce a pre 

Božie kráľovstvo.

F a r s k é    o z n a m y

Tento mesiac zastupujem pána dekana v Jedľových Kostoľanoch a tak v stredy a piatky budem prichádzať na 

spovedanie pred sv. omšou trochu neskôr.

Kto by mal záujem o nástenný, alebo stolný kalendár vydané otcami misionármi – verbistami v Nitre, môžu si ich 

kúpiť u pani Alžbety Šabovej.

Veľká vďaka za zbierku na kňazský seminár v Nitre, vyzbieralo sa a bolo odoslaných:  411,60 €.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Z krstov a od bohuznámych dobrodincov: 1x200€, 

2x100€, 5x 50€, 2x20€.  Spolu:  690€. Pán Boh odmeň.

Ako môžete vidieť, práce na výmene okien pokračujú. V utorok budú inštalované parapetné dosky, následne budú 

dokončené murárske práce vo vnútorných aj vonkajších priestoroch a budú ukončené vymaľovaním zasiahnutých 

plôch. Podľa všetkého by to mala byť ešte práca na približne 10 - 14 dní. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz 

zapojili do prác – mužom aj ženám. Nech Vám to Pán odmení a prosím ešte o pokračovanie.                                                 

O faktúrach a finančných výdavkoch budem informovať keď budú vystavené.

Vďaka aj za spustenie kúrenia v kostole aj na fare. Zatiaľ ho budeme spúšťať podľa potreby.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 491 - 520.


