
ŠTVRTOK

NEDEĽA

SOBOTA

28. Nedeľa v Cezročnom období     

† Ernest Drienovský, syn Ernest a dcéra Terézia10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 521 - 540.

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období8.10.2022

F a r s k é    o z n a m y

18. 00 hod.

poklona

Streda  27. týždňa v Cezročnom období5.10.2022

prosba o Božiu pomoc8. 00 hod.

†  Otília Gordíková, rodičia a súrodenci18. 00 hod.

9.10.2022

2.10.2022

Utorok                     

Streda                          

Štvrtok                     

Piatok                         

Sobota                                                                                                                       

Svätého Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Svätej Faustíny Kowalskej, panny (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ružencovej Panny Márie (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18. 00 hod.

4.10.2022

† Irena a Juraj Fáberoví, syn Anton a rodičia

Utorok  27. týždňa v Cezročnom  období

3.10.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

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

† František Kukučka (40.výr.), manželka Terézia, traja synovia a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.
PONDELOK

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

                   27. Nedeľa v Cezročnom období 

† František Petrovič, manželka Helena a syn Ľudovít

2.10.2022 27. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod.

14. 30 hod.

ako poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri dožití 60 rokov života

prvonedeľné litánie a modlitby sv. ruženca

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

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  27. týždňa v Cezročnom období7.10.2022

† Helena Radobická  (ročná)18. 00 hod.

17. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. † manžel Ján Ondrejka, rodičia Anastázia a František Petrovič a syn Karol Petrovič

6.10.2022 Štvrtok  27. týždňa v Cezročnom období



Na výveske je informácia o premietaní filmu Slobodní v Zlatých Moravciach.

Od budúcej nedele začína príprava na prvé sv. prijímanie. Okrem prípravy v rámci vyučovania, bude každý piatok   

po skončení poslednej hodiny o 12:20 hod. v škole stretnutie tretiakov so mnou na cca 20 minút.

Okrem toho sv. omša v nedeľu o 10:30 hod. bude zameraná tiež na prípravu prvého sv. prijímania a preto prosím 

rodičov tretiakov, aby s deťmi chodievali na túto sv.omšu, po nej dostanú aj nálepku do zošitka, ktorý dostali v 

škole. Tiež v nedeľu po sv. omši zostanú deti pár minút na krátku katechézu. Budúcu nedeľu zvlášť prosím rodičov, 

aby zostali a aby sme sa mohli dohovoriť na priebehu a termíne prvého sv. prijímania v Obyciach v roku 2023. 

Začal 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. Za modlitbu sv. ruženca môžeme 

získať úplné odpustky. 

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  2x100€, 3x 50€, 

2x20€, 2x 10€.  Spolu:  410€. Pán Boh odmeň.

Práce na výmene okien budú pokračovať v najbližších dňoch vymaľovaním zasiahnutých plôch.  Veľmi ďakujem 

všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do prác – mužom aj ženám. Nech Vám to Pán odmení a prosím o pomoc aj 

naďalej. 

Ružencové spoločenstvo Vás všetkých pozýva na modlitbu sv.ruženca. Október je mesiacom Ružencovej Panny 

Márie. Do modlitieb sa môžu zapojiť aj deti, mládež, rodiny a všetci, ktorí sa chcú modliť ruženec. Treba sa prihlásiť 

u pani kostolníčky aspoň deň dopredu. Modlitba sv. ruženca sa začína každý deň o 17:20 hod.

Pondelok a utorok bude mať sv. omšu Mons. Marián Javor, od 17:00 bude spovedať. Je prvopiatočný týždeň a 

preto v stredu a v piatok budem spovedať v Obyciach hlavne po sv. omši s tým, že aj rozdám                                        

sv. prijímanie – z dôvodu zastupovania v Jedľ. Kostoľanoch. Štvrtok od 8:00 budeme chodiť ku chorým a starším. 

Spovedať v kostole budem štvrtok od 16:00 hod., nakoľko tento týždeň bude dosť mimoriadny.

Predplatenie časopisov Posol a Misie je možné o pani Alžbety Šabovej.


