
               

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období

STREDA

Piatok  32.týždňa v Cezročnom období18.11.2022

 na dobrý úmysel za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu17. 00 hod.

PIATOK
17. 00 hod. za Božiu pomoc pri operácii

17.11.2022 Štvrtok  32. týždňa v Cezročnom období

SOBOTA

za starú mamu, manželku Alžbetu Nagyovú8. 00 hod.

PONDELOK

 Streda 32.týždňa v Cezročnom období16.11.2022

Liturgický kalendár

Anton Zimerman (1.výročie)10. 30 hod.

14. 30 hod. prvonedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti

NEDEĽA

vyloženie Najsvätejšej Sviatosti k celodennej poklone 10. 00 hod.

20.11.2022

† Peter Šutka, manželka Anna a syn Peter17. 00 hod.

NEDEĽA

15.11.2022

za obyckých farníkov

Utorok  32.týždňa v Cezročnom období

14.11.2022

† Jozef Ondrejmiška a rodičia z obidvoch strán17. 00 hod.

13.11.2022 33. Nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod. †  Ján Baťo, manželka Helena, dcéra Anna, syn Ján a vnuk Janko

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                                                                                  

Streda                           

Štvrtok                          

Piatok                                                                                                                                                                                                                   

Sobota                                                                                                             

Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Svätej Margity Škótskej alebo Svätej Gertrúdy, panny (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                           

Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov (ľubovoľná spomienka) 

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

13.11.2022

    33. Nedeľa v Cezročnom období 

UTOROK

ŠTVRTOK

33. Nedeľa v Cezročnom období     

za farníkov10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č. 161 - 200.

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období19.11.2022

F a r s k é    o z n a m y

† Pavel Kopča, manželka Mária a ich rodičia

krst Niny Tatiany Halasovej9.00 hod.

17. 00 hod.

17. 00 hod.



Počas kalendárneho roka je na Slovensku každý deň vyložená Najsvätejšia Sviatosť k celodennej poklone.                           

V Obyciach je v sobotu 19. Novembra od 10:00 hod. do večernej sv. omše. Prichádzajme počas dňa pozdraviť 

Pána Ježiša a poprosiť ho o pomoc. V predsieni je rozpis polhodinových poklôn, do ktorého prosím, keby sa 

zaznačili tí, ktorí by potom prišli v dohodnutý čas.

Budúci týždeň budem na diecéznych duchovných cvičeniach v Čičmanoch. Zastupovať ma bude vdp. Mons. 

Marián Javor. V sobotu a v nedeľu bude zastupovať vdp. Jozef Ščepko. Štvrtok poklona pred sv. omšou nebude. 

V prípade zaopatrovania a pohrebu sa môžete obrátiť na faru v Žitavanoch, alebo v Topoľčiankach. Telefónne čísla 

budú na obyckej fare, či v sakristii. Sv. omše budú cez týždeň o 17:00 z titulu trnavskej novény.

Budúcu nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je 37. Svetový deň mládeže ustanovený sv. Jánom 

Pavlom II. Otcovia biskupi Slovenska k nemu posielajú pastiersky list. Na záver sv.omší v nedeľu Nášho Pána 

Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, bude zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom 

recitovaní zasväcujúcej modlitby môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

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 dnešnú nedeľu po druhej sv. omši 

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

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od 60-tnikov : 50€ a od bohuznámych dobrodincov: 

1x100€  1x 50€,-  1x 30€,- a  3x20€.  Spolu:  270€.


