
               

SOBOTA za zdravie a Božiu pomoc26.11.2022

Pondelok po 1. adventnej nedeli

STREDA
†  Hans Pilzhofer s rodinou17. 30 hod.

UTOROK

ŠTVRTOK

Druhá adventná nedeľa

Štefan Strečka a starí rodičia Štefan a Rozália10. 30 hod.

Sobota po 1. adventnej nedeli (16.00 hod. spovedanie 16.30 fatim.pobožnosť)3.12.2022

† Karol a Anna Strečkoví, rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

Piatok  po 1. adventnej nedeli2.12.2022
PIATOK

17. 30 hod. za duše v očistci

1.12.2022 Štvrtok  po 1. adventnej nedeli

SOBOTA

Liturgický kalendár

† Jakub Jurík, manželka Mária, rodičia z obidvoch strán a syn Ján10. 30 hod.

NEDEĽA

4.12.2022

za duše v očistci17. 30 hod.

29.11.2022

†  Jozef Šurda (7-dňová)

Utorok  po 1. adventnej nedeli

28.11.2022

za obyckých farníkov17. 30 hod.

27.11.2022 Prvá adventná nedeľa

PONDELOK

8. 00 hod. za farníkov

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                          

Sobota                                                                         

Svätého Ondreja, apoštola (sviatok)                                                                              

Svätého Františka Xaverského, kňaza (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

27.11.2022

   Prvá adventná nedeľa

17. 30 hod.

17. 30 hod.

poklona Najsvätejšej sviatosti16. 30 hod.

†  krst Michal Pecho11.30 hod.

za živých a zosnulých členov ružencového spoločenstva8. 00 hod.

 Streda po 1. adventnej nedeli30.11.1900

prvonedeľná poklona  Najsvätejšej Sviatosti14.30 hod.

NEDEĽA

Tento týždeň je prvopiatočný a tak hodinu pred sv. omšami budem spovedať. Štvrtok od 8:00 hod. budem chodiť ku chorým. 

Toto bude už aj vianočné spovedanie a preto prosím, aby ste zahlásili aj tých, ku ktorým som nechodieval počas bežného 

roka.  

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Z pohrebu p. Šurdu: 100€ a od bohuznámych 

dobrodincov: 3x100€,  2x 50€,  2x20€.  Spolu:  540€.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 261 - 300.

F a r s k é    o z n a m y



Všetkým Milanom vo farnosti vyprosujem všetko najlepšie.

Dnes je pri sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Buďme podľa možnosti štedrí.

Aj tento rok sa môžu deti počas adventu zapojiť do plnenia úloh a vyfarbovania adventého kalendára. Vyhodnotenie bude 

26.12. 2022. Kalendár si deti môžu zobrať vo vetibule kostola, alebo priamo vytlačiť z farskej stránky www.faraobyce.sk kde 

nájdete všetky potrebné informácie. 

Vianočná spoveď v Obyciach, slúžená viacerými kňazmi, bude v sobotu 10. decembra od 10:30 do 12:00 hod.

Ako som už viackrát spomínal, na odporúčanie Sv. Otca Sv. Jána Pavla II., ktorý odporúčal všetkým pastoračným kňazom, aby 

mali namiesto nedele jeden deň v týždni súkromne sv. omšu a podľa možnosti si odpočinuli a tiež na upozornenie viacerých 

lekárov, budem každý týždeň mať jeden deň stíšenia. Plánujem chodiť za mamičkou, kým je ešte s nami a načerpať sily pre 

ďalšiu službu. Pre prípad potreby budem mať vždy zapnutý telefón. Podľa možností sa budem využívať pondelky.

V sobotu bude o 16:30 hod. pobožnosť fatimskej soboty, ktorou chceme odprosiť Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené 

Srdce Panny Márie za naše hriechy. Nájdime si čas na päť prvých sobôt, ako si to priala Panna Mária vo Fatime.

Chcem aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o výmenu hygienických zariadení na toaletách, ktoré sú k 

dispozícii počas sv. omší – a to aj cez týždeň, každodenne. Tiež vodárom a elektrikárom, ktorí zachraňovali situáciu v 

problémoch, ktoré boli posledné dni častejšie a tiež tým, ktorí prišli pohrabať lístie z kostolného nádvoria a vôbec všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali skrášliť faru, kostol i nádvorie. 

Pozývame všetkých, ktorí by mali záujem pozrieť si obnovené priestory farskej budovy, na prehliadku, budúcu nedeľu po sv. 

omšiach a pred litániami.

Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledovania bude podľa dohody.


