
               

Tretia adventná nedeľa

Sobota po 2. adventnej nedeli (10:30 – 12:00 vianočná sv. spoveď) 10.12.2022

† Ján Suchý (30-dňová)

k úcte Ducha Svätého

SOBOTA Karol Pinter (10.výročie)3.12.2022

Pondelok po 2. adventnej nedeli

STREDA
†  Karol Gašparík, Klára a syn Ján17. 30 hod.

UTOROK

ŠTVRTOK

SOBOTA

Liturgický kalendár

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

5.12.2022

4.12.2022 Druhá adventná nedeľa

PONDELOK

8. 00 hod. za živých a zosnulých členov ružencového spoločenstva

Piatok  po 2. adventnej nedeli9.12.2022
PIATOK

6.12.2022

†  Mikuláš Fides a jeho otec Mikuláš

Utorok  po 2. adventnej nedeli

17. 30 hod.

17. 30 hod.

poklona Najsvätejšej sviatosti16. 30 hod.

8.12.2022 Štvrtok  po 2. adventnej nedeli

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 Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)                                                  

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                                                                                                                        

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť)                      

Svätého Jána Diega Cuauhtlatoatzina (ľubovoľná spomienka)                                                      

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.12.2022

   Druhá adventná nedeľa

10. 30 hod. za farníkov

† stará mama a manželka Alžbeta Nagyová rod. Baťová8. 00 hod.

 Streda po 2. adventnej nedeli7.12.2022

za uzdravenie kňaza Michala7. 30 hod.

 za živých i zomrelých kňazov, ktorí sú z Obýc, alebo pôsobili v Obyciach6. 00 hod. rorátná

sv. prijímanie 12. 00 hod.

11.12.2022

† Anton Šabo a rodičia17. 30 hod.

17. 30 hod.

12.00 hod. †  krst Michal Pecho a sobáš Juraj Pecho a Zuzana Šabová

14.30 hod. prvonedeľná poklona  Najsvätejšej Sviatosti

NEDEĽA

NEDEĽA



Kto má záujem o fotografie z hodovej slávnosti v našom kostole, môže sa zastaviť v sakristii kostola s USB kľúčom - fotgrafie 

radi nahráme. 

Dnes pozývam tých, ktorí by si chceli pozrieť farské priestory po urobených úpravách na ich prehliadku a to po nedeľných sv. 

omšiach a o 14:00 hod.

V tohoročnom  adventnom období budú dve rorátne sv. omše a to v sobotu ráno o 6:00 hod.  dňa 10.12. a 17.12.2022.                                                                                                                                                                          

Ako ste zvykli v predpandemickom období, sv. omše budú bez použitia elektrického svetla, pri svetle sviečok a kahancov.                                                                                                                                                                   

Účastou na tejto sv. omši na úsvite sa hlbšie pripravíme a Kristov druhý príchod.                                                                                                                                                                                                                                                

,, Kým On neprišiel na túto Zem, ľudstvo kráčalo v tmách. On priniesol svetlo vykúpenia".                                                           

Budúci týždeň sú zimné kántrové dni – stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden, kedy máme modlitbou a miernym pôstom 

prosiť o pokoj a spravodlivosť vo svete.

V pondelok začnem čerpať deň stíšenia a tak nebude sv. omša, telefónom som vždy dostupný.

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

O 12:00 bude rozdané sv. prijímanie hlavne tým, ktorým by sa pre chorobu a starobu nedalo prísť na večernú sv. omšu. 

Samozrejme, že budem spovedať i naďalej pred a podľa potreby aj po sv. omšiach. Keby niekto potreboval spoveď formou 

rozhovoru, môžeme sa dohodnúť na termíne na fare. 

Veľká vďaka za vašu štedrosť pri jesennej zbierke na charitu. Vyzbieralo sa a na biskupský úrad bolo odoslaných: 459,50€. 

Nech vám to Pán odmení.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od chorých z vianočného spovedania: 740€.                  

Od bohuznámych dobrodincov:  1 x 100€, 2x 50€, cez internet dňa 8.11. to bolo 50€.  Spolu: 990€. Pán Boh odmeň.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 301 - 350.

F a r s k é    o z n a m y


