
30.11.2022

       31. Nedeľa v Cezročnom období 

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

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

STREDA

Piatok  31.týždňa v Cezročnom období4.11.2022

na úmysel Sv. Otca 17. 30 hod.

16. 30 hod.

PIATOK
17. 30 hod. † Anton Minár, manželka Anna, syn Jozef a starí rodičia 

3.11.2022 Štvrtok  31. týždňa v Cezročnom období

30.10.2022 31. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. † Mikuláš Judin, manželka Alžbeta, vnučka Katka a rodičia

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ OBYCE

Farský kostol Krista Kráľa
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Utorok                          

Streda                                                                                  

Štvrtok                           

Piatok                          

Sobota                                                                                                                 

Všetkých svätých (slávnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Všetkých zosnulých veriacich (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Svätého Martina de Porres, rehoľníka (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Svätého Karola Borromejského, biskupa (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. 00 hod.

1.11.2022

za Božiu pomoc a zdravie

Slávnosť všetkých svätých  

31.10.2022

NEDEĽA

Liturgický kalendár

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

† Michal Šabo (3.výročie)17. 30 hod.
PONDELOK

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich 2.11.2022

za farníkov 8. 00 hod.

† Ján Jurík (5. výročie)17. 30 hod.

6.11.2022

† Ján Šabo (č.d.404)

† Terézia (30.výr.), manžel Gustáv Karlíkoví16. 30 hod.

† za všetkých zosnulých8. 00 hod.

fatimská pobožnosť prvej soboty 16. 30 hod.

17. 30 hod.

poklona

NEDEĽA

prvonedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti14. 30 hod.

UTOROK

farská dušičková pobožnosť na cintoríne13. 00 hod.

† rodičia Anna a Jozef Drienovskí a svokrovci Mičudoví10. 30 hod.

ŠTVRTOK

SOBOTA

32. Nedeľa v Cezročnom období     

na úmysel ordinára10. 30 hod.

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období5.11.2022



Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí v tomto mesiaci pomáhali či už prácou, alebo financiami, varením,                    

pečením a inými prácami, ktorými sme náročný mesiac zvládli. Taktiež pánom organistom, speváčkam,            

dychovej hudbe, miništrantom.  

Chcem tiež odprosiť všetkých, ktorých som sa akýmkoľvek spôsobom dotkol a zranil. Únava a stres sa podpísali         

aj na moje správanie. Tak prosím o odpustenie. 

V piatok 28.10.2022 o 11.30 hod. na televízii LUX bola vysielaná sv. omša slúžená vdp. Danielom Dianom.  

Spomínal v nej aj na našu farnosť, a tak si v archíve pozrime a vypočujme jeho slová.                                                    

Všetkých necháva pozdravovať a rád spomína na milé chvíle v Obyciach.

V utorok 1.11. o 13.00  hod. na cintoríne bude  farská pobožnosť Spomienky na všetkých zosnulých. V týchto 

dňoch môžeme každý deň vyslobodiť jednu dušu z očistca získaním úplných odpustkov,  ktoré sa dajú získať už pri 

dušičkovej pobožnosti na cintoríne 1.11. a potom v stredu priamo na Dušičky v kostole, kde sa pomodlíme           

Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky – byť vyspovedaní (v milosti posväcujúcej),              

byť na sv. prijímaní a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť 

akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to i k všednému. Úplné odpustky pre duše v očistci získa veriaci, ktorý v dňoch   

od 1. do 8.11. nábožne navštívi cintorín a aspoň v duchu sa pomodlí za zosnulých a splní aj ostatné spomínané 

podmienky. Chorí a starší môžu získať úplné odpustky pre duše v očistci keď sa pomodlia doma.

Tento týždeň je prvopiatočný. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. 

Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí ste vhadzovali svoje milodary do pokladničiek – a to zvlášť na chóruse. Boli 

sme milo prekvapení a vyzbieraná suma pomohla aj pri splatení nových okien na fare. Teda Pán Boh odmeň.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od chorých a starších ku ktorým chodíme štvrtok pred 

prvým piatkom: 325€, od bohuznámych dobrodincov:  1x100€, 2x 50€, 2x 30€, 3x20€, 2x 10€.  Spolu: 665€.

Budúcu nedeľu 6.11.2022 bude mať organový koncert Matúš Mareček o 16.00 hod. v kaplnke Spoločnosti 

Ježišovej v Ivánke pri Dunaji, kde pôsobí aj vdp. Pavol Solčány. Podrobnosti sú na výveske. 

Po zmene času na zimný (teda od pondelka) sa posunie čas začiatku sv. omší                                                                                                                                                                                                                                                   

počas týždňa o pol hodiny – teda na 17.30 hod.

Ďakujem za veľké , predhodové upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č. 61 - 100.

F a r s k é    o z n a m y


