
               

Štvrtá adventná nedeľa

Sobota po 3. adventnej nedeli17.12.2022

†  manželia Jozef a Mária Horváthoví a ich rodičia

SOBOTA † Anton Šabo a rodičia10.12.2022

Pondelok po 3. adventnej nedeli

STREDA
†  Bernard Bošiak a rodičia z obidvoch strán17. 30 hod.

UTOROK

ŠTVRTOK

SOBOTA

Liturgický kalendár

† otec Jozef a brat Juraj a ostatní zosnulí z rodiny10. 30 hod.

12.12.2022

† Pavol Harbáč17. 30 hod.

11.12.2022 Tretia adventná nedeľa Gaudete

PONDELOK

8. 00 hod. na dobrý úmysel

Piatok  po 3. adventnej nedeli16.12.2022
PIATOK

13.12.2022 Utorok  po 3. adventnej nedeli

15.12.2022 Štvrtok  po 3. 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

Pondelok                     

Utorok                          

Streda                                                                                              

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                                                

Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka)                                                                                                                                        

Svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.12.2022

 Tretia  adventná nedeľa

10. 30 hod. † Konrád Gajdoš, dcéra Františka a rodičia z obidvoch strán

za farníkov8. 00 hod.

 Streda po 3. adventnej nedeli (po sv.omši pomazanie chorých)14.12.2022

na úmysel ordinára7. 30 hod.

 †kňazov Cyrila, Michala, Miloša, Jána, Jaroslava, Ferdinanda, Jozefa, Jána, Jozefa, Ignáca, Jána6. 00 hod. rorátná

18.12.2022

† Jaroslav Minár17. 30 hod.

17. 30 hod.

NEDEĽA

NEDEĽA

V tohoročnom  adventnom období bude ešte rorátna sv. omša v sobotu ráno o 6.00 hod.  dňa 17.12.2022.  V stredu pri 

večernej sv. omši vyslúžim sviatosť pomazania nemocných tým starším a chorých, ktorí môžu prísť do kostola. Spovedať 

budem hodinu pred sv. omšou.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  1 x 100€.                              

Pán Boh odmeň.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 351 - 390.

F a r s k é    o z n a m y



Pán Boh odmeň p. Vladimírovi Minárovi za venovanie vianočných stromčekov. 

Nácvik spevu na Jasličkovú pobožnosť bude v utorok 13.12. 2022 o 17.00 hod. v kostole. Prosím deti, ktoré chcú a vedia 

spievať , aby prišli na nácvik.                                                                                                                                                                                                         

Nácvik jasličkovej pobožnosti bude vo štvrtok 15.12. 2022 o 16.00 hod. v kostole. Pripavené texty už treba vedieť naspamäť. 

V sobotu 17.12. o 9:00 sa budú pripravovať vianočné stromčeky v kostole –rozmiestnenie bude tak, ako minulý rok. 

Poobede  prosím všetkých o pomoc pri predvianočnom veľkom upratovaní.                                                         

Na výveske aj na webovej stránke je rozpis lektorov na najbližšie obdobie, prosím, keby ste si ho pozreli.

V utorok budem mať deň stíšenia a tak nebude sv. omša v Obyciach, telefónom som vždy dostupný. Štvrtok večer má vo 

Viedni ročníkový organový koncert Matúš Maráček a keďže sa naň chystáme ísť, sv. omša bude ráno o 7:30 hod. 


