
               

za živých a zosnulých obyckých organistov Štefanov - po sv. omši koledovanie Dobrej noviny so zbierkou10. 30 hod.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 391 - 410.

F a r s k é    o z n a m y

Sviatok  Sv. Štefana, prvého mučeníkaPondelok

za obyckých farníkov0.00 hod.

10. 30 hod.

15. 00 hod.

za dar šťastnej smrti -  po sv. omši koledovanie Dobrej noviny so zbierkou8. 00 hod.

ako poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pri dožití 100-tých narodenín17. 30 hod.

25.12.2022

za obyckých farníkov (9.00 hod. v penzióne)8. 00 hod.

17. 30 hod.

ŠTVRTOK

SOBOTA

Piatok  po 4. adventnej nedeli23.12.2022

26.12.2022

za Božie požehnanie pre obyckú mládež

jasličková pobožnosť

22.12.2022 Štvrtok  po 4. 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

Nedeľa Slávnosť Narodenia Pána                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18.12.2022

 Štvrtá  adventná nedeľa

 Streda po 4. adventnej nedeli 21.12.2022

Liturgický kalendár

† Konrád Gajdoš, dcéra Františka a rodičia z obidvoch strán10. 30 hod.

19.12.2022

† otec Viliam Valent a rodičia z obidvoch strán17. 30 hod.

18.12.2022 Štvrtá adventná nedeľa

PONDELOK

8. 00 hod. za farníkov

Pondelok po 4. adventnej nedeli

 na dobrý úmysel a zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 17. 30 hod.

UTOROK
20.12.2022

† Ladislav Gunda, bratia a rodičia z obidvoch strán

Utorok  po 4. adventnej nedeli

17. 30 hod.

NEDEĽA

Slávnosť Narodenia Pána 

Sobota po 4. adventnej nedeli24.12.2022

†  Jozef Šurda (30 dňová)
PIATOK

za Božie požehnanie pre živých členov rodiny 8. 00 hod.NEDEĽA

STREDA



Deti, ktoré vyplnený, vyfarbený a podpísaný kalendár prinesú dňa 25. 12. 2022 do kostola, budú zaradení do losovania,                                                                                                                                                                                   

ktoré sa uskutoční dňa 26. 12. 2022 po sv. omši o 10. 30 hod. 

Pred alebo po sv. omšiach budem spovedať. Kto by potreboval v inom termíne – rád poslúžim.

Teším sa šťastnému návratu pani kostolníčky z kúpeľného pobytu a ďakujem všetkým, ktorí ju zastupovali.                                    

Nech Vám to Pán odmení.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov: 1 x 10€ , 1 x 50€                     

a cez internetbanking dňa 10.12. 40€. Spolu: 100€.  Pán Boh odmeň.

Pri sv. omšiach na Božie narodenie, v nedeľu 25.12.2022,  bude na začiatku požehnanie betlehemov.                                                                                                                                                                                                       

Prosím keby ste priniesli aspoň jasličky s Ježiškom.

Nácvik  na Jasličkovú pobožnosť bude v nedeľu 18.12. 2022 o 14.30 hod.  a v piatok 23.12.2022 o 15.00 hod v kostole.             

Prosím všetkých , aby sa zúčastnili obidvoch nácvikov.

Druhý vianočný sviatok – pondelok  - na Štefana, budú sv. omše ako v nedeľu. Koledníci Dobrej noviny nebudú chodiť po 

jednotlivých domoch, ale zakoledujú na záver sv. omší a pri nich bude zbierka Dobrej noviny, ktoré je tento rok určená na 

ekologické farmárčenie a komunitné záhrady v kraji Samburu v africkej Keni. Po sviatkoch bude ešte dva týždne k dispozícii 

pokladnička, kde môžete dávať svoje príspevky na tento cieľ.

V nedeľu bude pri sv. omšiach tradičná farská zbierka. Vopred Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

V nedeľu 25.12. bude o 15.00 hod. jasličková pobožnosť. Pozývame všetky deti pozdraviť Pána Ježiša. Aj tie, ktoré sa 

nezúčastnili nácvikov, budú mať možnosť do mikrofónu zaspievať, alebo zarecitovať niečo Ježiškovi.

Pozývam na stretnutie farskej rady v utorok 20.12.2022 po sv. omši.


