
#######

           28. Nedeľa v Cezročnom období 
9.10.2022

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

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  28. týždňa v Cezročnom období14.10.2022

† Mikuláš a Mária Beličinoví a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

17. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. † Jozef Kurka, manželka Júlia a rodičia z obidvoch strán

13.10.2022 Štvrtok  28. týždňa v Cezročnom období

9.10.2022 28. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. prosba o Božiu pomoc

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

Utorok                                                             

Piatok                         

Sobota                                                                                                                       

Svätého Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

18. 00 hod.

11.10.2022

† Pavlína a Ondrej Juríkoví

Utorok  28. týždňa v Cezročnom  období

10.10.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

ako poďakovanie za Božiu pomoc pri operácii a prosba o šťastný priebeh liečenia18. 00 hod.
PONDELOK

Streda  28. týždňa v Cezročnom období12.10.2022

za Božie požehnanie pre dôchodcov – pri mesiaci úcty k starším8. 00 hod.

†  rodina Balková18. 00 hod.

16.10.2022

† Albert Petrovič a rodičia Petrovičoví

ŠTVRTOK

NEDEĽA

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  3x100€, 5x 50€,                                                                                                                                                                                                

2x 30€, 3x20€, 2x 10€.  Spolu:  690€. Pán Boh odmeň.

SOBOTA

29. Nedeľa v Cezročnom období     

†  Ján Fides a rodičia Fidesoví a Šaboví10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 541 až dokonca.

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období15.10.2022

F a r s k é    o z n a m y

18. 00 hod.

poklona



Budúcu nedeľu je pri všetkých sv. omšiach (teda aj v sobotu večer) zbierka na misie.                                                                                                                                                                                                                                            

Je venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa venujú zvlášť zdravotne postihnutým ľuďom.

Od dnes 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. Dnes 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 o 17:20 hod. a tak pozývame všetkých, ktorí by sa chceli aj takto zapojiť do modlitbového života.                                                                                                                                                                                        

Za modlitbu sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky. 

Práce na výmene okien mali by pokračovať v pondelok osadením vnútorných žalúzií a možno aj sieťok do okien. 

Prosím chlapov, ktorí pomáhajú, keby v pondelok večer o 19:00 prišli na faru, aby sme spolu naplánovali 

dokončovanie práce. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do prác – mužom aj ženám. A najmä tento 

týždeň ženám, za pomoc pri upratovaní. Len čo dokončili – robili sa televízne rozvody a opäť sa bolo treba upratať. 

Ešte nás čakajú osadenie garníž a záclon, kde bude opäť prach a tak prosím o trpezlivosť a o pomoc aj naďalej.                                                                                                                                         

Už sme z toho všetci unavení, ale práce predsa pokračujú. Budúci týždeň by som  mal vedieť vyúčtovanie,                                                                                                                                                                                                 

takže vás s ním samozrejme oboznámim.


