
ŠTVRTOK

NEDEĽA

Prebieha  mesiac modlitby svätého ruženca a tak pozývame všetkých, ktorí by sa chceli aj takto zapojiť do 

modlitbového života. Každý deň o 17:20 hod.

SOBOTA

30. Nedeľa v Cezročnom období     

ako poďakovanie za 80-te výročie stavby a posviacky kostola v Obyciach10. 30 hod.

Ďakujem za veľké , predhodové upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č. 1 - 30.

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období22.10.2022

F a r s k é    o z n a m y

18. 00 hod.

poklona

Streda  29. týždňa v Cezročnom období19.10.2022

za farníkov8. 00 hod.

† Jozef 	Šabo a Alžbeta, syn Štefan a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

23.10.2022

† Július Gajdoš, Ján a rodičia z obidvoch strán

16.10.2022

Pondelok                             

Utorok                          

Streda                                                                                  

Sobota                                                                                                                       

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, mučeníkov, Sv.Pavla od Kríža, kňaza(ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                        

Sv. Jána Pavla II., pápeža, Prebl. Panny Márie v sobotu  (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18.10.2022

pozývame o 17:20 na modlitbu sv. ruženca

Utorok  29. týždňa v Cezročnom  období

17.10.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

† Ondrej Gajdoš (pri nedožitých 85.nar.) 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

                   29. Nedeľa v Cezročnom období 

16.10.2022 29. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. za Božie požehnanie pre dôchodcov – pri mesiaci úcty k starším

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

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  29. týždňa v Cezročnom období21.10.2022

† Ondrej Klikáč (ročná) a rodičia z obidvoch strán18. 00 hod.

17. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. † Alojz a Mária Gálikoví a rodičia z obidvoch strán

20.10.2022 Štvrtok  29. týždňa v Cezročnom období



Na výveske  je informácia o aktivitách Kurzu Samuel a tiež povzbudenie k spoločnej modlitbe sv. ruženca deťmi                                                                                                                                                                                                

18. 10. 2022 pod názvom Milión detí sa modlí ruženec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Podrobnejšie informácie sú na letáčiku pri Katolíckych novinách.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  2x100€, 2x50€,                                                                                                                                                                                               

2x30€, 2x20€, 2x 10€.  Spolu:  420€. Ďakujem tiež darcom cez internet a to zo dňa 19.9. pani Sone vo výške 100€                                                                                                                                                                                          

a zo dňa 20.9. pánovi Júliusovi vo výške 365€. Pán Boh odmeň.

Po sv. omši o 10:30 hod. bude požehnanie novoopravenej sochy sv. Jána Nepomuckého na kostolnom nádvorí. 

V utorok budem odcestovaný a tak pozývam aspoň na modlitbu sv. ruženca o 17:20 hod.

Misijné združenie Ducha Svätého pozýva svojich členov na modlitby 17.10., t.j. v pondelok po sv. omši.

Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Je venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa venujú zvlášť 

zdravotne postihnutým ľuďom.

Začala sa príprava na prvé sv. prijímanie, ktoré bude v Obyciach na budúci rok v nedeľu 

21. mája pri sv.omši o 10:30 hod. Príprava spočíva v preberaní náležitej látky na vyučovaní,                                                                                                                                                                                                                              

podľa možnosti sa každý piatok pár minút po vyučovaní sa stretnem s tretiakmi v škole a sv. omšu každú                                                                                                                                                                                                  

nedeľu o 10:30 budem venovať tejto príprave. Najhlavnejšia je však starostlivosť rodičov ,                                                                                                                                                                                                                               

aby ukazovali deťom pekný príklad chodenia do kostola, pristupovania ku sv. sviatostiam a tiež                                                                                                                                                                                                                                       

sa spolu s nimi učili základné informácie z učebnice náboženstva.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pred sv. prijímaním okrem nácvikov, bude aj preskúšanie kandidátov. 

Tento týždeň bola ukončená výmena okien na farskej budove. Celkovo sme zaplatili firme Just:  16 833,60€.                                                                                                                                                                                       

Stavebniny rodiny Minárovej venovali zdarma pri tejto príležitosti materiál v hodnote 250€,                                                                                                                                                                                                                   

Záclonová firma rodiny Šlosiarovej venovala zdarma záclony a koľajničkové  garniže na všetky okná v budove.                                                                                                                                                                                                     

Zatiaľ aspoň symbolicky ďakujem chlapom, ktorí robili murárske práce - odborné i pomocné,                                                                                                                                                                                                                        

ženám za nekonečné upratovanie, odborný dohľad Ing. Ivaničkovi, osobné individuálne príspevky asi každý z vás.                                                                                                                                                                                                       

Po bohoslužbách pri príležitosti 80-teho výročia postavenia kostola, plánujem stretnutie,                                                                                                                                                                                                                                   

pri ktorom by som sa aj osobne poďakoval všetkým, ktorí sa do prác na fare zapojili.                                                                                                                                                                                                                                     

Vďaka aj za mnohé  modlitby a obety, ktoré nás sprevádzali duchovne – veď sa nikomu nič zlé nestalo!


