
               

14. 30 hod. prvonedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti

NEDEĽA

Liturgický kalendár

† Ján Jurík (5. výročie)18. 00 hod. Sobota

na úmysel ordinára10. 30 hod.

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období

STREDA

Piatok  32.týždňa v Cezročnom období11.11.2022

† Urban Minár, manželka Helena a starí rodičia17. 30 hod.

16. 30 hod.

PIATOK
17. 30 hod. † František Šurda a manželka Júlia

10.11.2022 Štvrtok  32. týždňa v Cezročnom období

6.11.2022 32. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. za farníkov 

17. 30 hod.

8.11.2022

† Rudolf  Ďatko, manželka Milana a ich dcéra Janka

Utorok  32.týždňa v Cezročnom období

7.11.2022

† Imrich Halvaš a syn Karol17. 30 hod.
PONDELOK

 Streda 32.týždňa v Cezročnom období9.11.2022

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

Streda                                                                                  

Štvrtok                           

Piatok                          

Sobota                                                                                                                 

Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Svätého Martina z Tours, biskupa(spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                             

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.11.2022

    32. Nedeľa v Cezročnom období 

17. 30 hod.

poklona

†  Ján Baťo, manželka Helena, dcéra Anna, syn Ján a vnuk Janko8. 00 hod.

† Ján Šabo (ročná)17. 30 hod.

13.11.2022

NEDEĽA

UTOROK

ŠTVRTOK

SOBOTA

33. Nedeľa v Cezročnom období     

Anton Zimerman (1.výročie)10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy  domy č. 101 - 160.

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období12.11.2022

F a r s k é    o z n a m y

† Magdaléna Gálová

ako poďakovanie a prosbu o Božie požehnanie pri dožití 60. výročia 

narodenia a aj za duše zosnulých spolužiakov a spolužiačiek
14. 00 hod.



Do 8. novembra môžeme vyslobodiť každý deň jednu dušu z očistca získaním úplných odpustkov,  ktoré sa dajú 

získať nábožnou návštevou cintorína,  kde sa aspoň v duchu pomodlíme za zosnulých a splníme aj ostatné 

požadované podmienky.

Od poludnia 8.11. (utorok) do polnoci 9.11. (streda) môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky keď 

navštívime katedrálny chrám (biskupský kostol) a tam sa pomodlíme Otče náš a Verím v Boha.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  1x100€, 1x 50€,                                                                                                                                                                                               

1x 30€, 2x20€.  Spolu:  220€.

Po kovidovej prestávke sa vraciame ku krásnym zvykom, ktoré sprevádzajú vianočné sviatky a to k jasličkovej 

pobožnosti a koledovaniu Dobrej noviny. Preto prosím deti a mládež, aby budúci týždeň po druhej sv. omši zostali 

ešte chvíľu v kostole, aby sme sa mohli dohovoriť na nácvikoch oboch akcií.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska posiela do farností Nitrianskej diecézy materiály týkajúce                                                                                                                                                                                         

sa Spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera, ktoré hľadá nových fotografov,                                                                                                                                                                                                                                  

ktorí by preukázali službu Cirkvi týmto svojím talentom. Informácia je na výveske.


