
30. Nedeľa v Cezročnom období                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

23.11. 2022

ŠTVRTOK

NEDEĽA

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od dôchodcov: 150€ a od bohuznámych dobrodincov:  

3x100€, 3x 50€, 1x 30€, 3x20€, 4x 10€.  Spolu:  730€.

SOBOTA

30. Nedeľa v Cezročnom období     

† rodičia Jozef a Helena Zemanovičoví a starí rodičia z obidvoch strán10. 30 hod.

Ďakujem za veľké , predhodové upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č. 31 - 60.

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období28.10.2022

F a r s k é    o z n a m y

18. 00 hod.

poklona

Streda 30. týždňa v Cezročnom období25.10.2022

† Mikuláš Judin, manželka Alžbeta, vnučka Katka a rodičia8. 00 hod.

ako poďakovanie Pánu Bohu za požehnanie pre rodinu a vďaku Panne Márii za pomoc a ochranu18. 00 hod.

29.10.2022

† Anton Kurka , rodičia z obidvoch strán a brat Anton

Pondelok                             

Utorok                          

Piatok                                                                                  

Sobota                                                                                                                       

Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Svätého Maura, biskupa (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18. 00 hod.

18.10.2022

†  Ján Ďuriač a Františka a syn Ján

Utorok  30. týždňa v Cezročnom  období

24.10.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

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

† Karol Belica a rodičia18. 00 hod.
PONDELOK
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23.10.2022 30. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. za uzdravenie Aničky

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

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

STREDA

Piatok  30. týždňa v Cezročnom období27.10.2022

† Mikuláš a Terézia Šaboví18. 00 hod.

17. 00 hod.

PIATOK
18. 00 hod. ako poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o zdravie a Božie požehnanie

26.10.2022 Štvrtok  30. týždňa v Cezročnom období



Keďže sa blíži obdobie spomienky na všetkých verných zosnulých, kedy im môžeme pomôcť úplnými odpustkami 

vyslobodiť sa z očistca, k čomu je potrebný stav milosti, tak budem spovedať každý deň hodinu pred sv.                

omšou a tento štvrtok od 8:00 prídem ku chorým namiesto prvopiatočného  týždňa.

Prebieha  mesiac modlitby svätého ruženca a tak pozývame všetkých do kostola o 17.20 hod.

Zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod.                                                                                                                                                                                                         

stredoeurópskeho času – teda o hodinu viac spíme, vraciame sa do normálneho času.

Dnes je pri svätých omšiach je tradičná farská ofera. Vopred ďakujeme za vašu prajnosť.

V stredu 26.10. po sv. omši pozývam na ďakovné stretnutie všetkých, ktorí pomáhali pri výmene okien na fare. 

Pán Boh odmeň vašu štedrosť pri zbierke na misie. Vyzbieralo sa a bolo Pán Boh odmeň vašu štedrosť pri zbierke 

na misie.  Vyzbieralo sa a bolo odoslaných: 520,52 €. Veľká vďaka!                                                                                                                                                                                         

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

21. mája pri sv. omši o 10:30 hod. Pozývame na stretnutie pri a po sv. omši každú nedeľu o 10:30 hod..


