
               

 

 

PIATOK

STREDA

Piaty deň v oktáve po narodení Pána29.12.2022

SOBOTA
31.12.2022 Siedmy deň v oktáve narodenia Pána 

16. 30 hod.
                                                                                                                                                                                                 

ako poďakovanie za všetky dobrodenia, ktoré sme v tomto roku dostali. Koncoročná štatistika.

poklona Najsvätejšej Sviatosti16. 30 hod.ŠTVRTOK

17. 30 hod.

28.12.2022 Štvrtý deň v oktáve po narodení Pána

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                

Štvrtok              

Piatok                

Sobota

Svätého Štefana, prvého mučeníka (sviatok)                                  

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)                                  

Svätých Neviniatok, mučeníkov (sviatok)                                            

Svätého Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (spomienka)                                                                                                                                                              

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (sviatok)                                     

Svätého Silvestra I., pápeža (spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

25.12.2022

Slávnosť Narodenia Pána   

Liturgický kalendár

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

10. 30 hod.

jasličková pobožnosť15. 00 hod.

25.12.2022 Slávnosť Narodenia Pána 

0.00 hod. za obyckých farníkov

za Božie požehnanie pre obyckú mládež

NEDEĽA

UTOROK
†  Július a Emília a rodičia z obidvoch strán17. 30 hod.

26.12.2022

za živých o zosnulých obyckých organistov Štefanov - po sv. omši koledovanie Dobrej noviny so zbierkou

Druhý deň v oktáve po narodení Pána

Tretí deň v oktáve po narodení Pána27.12.2022

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

( Po sv. omši losovanie a udelenie odmien deťom, ktoré vyplnili adventný kalendár. )
10. 30 hod.

†  Štefan Petrovič, Barbora a dcéra Anna

† Ľudovít Petrovič - ročná (novoročná farská zbierka)8. 00 hod.
NEDEĽA

1.1.2023

† Paulína Petrovičová (ročná), manžel Ján a rodičia z oboch strán

za farníkov  (novoročná farská zbierka)

prvonedeľná  poklona Najsvätejšej Sviatosti

10. 30 hod.

14. 30 hod.

† Karol Šurda, manželka Anna a rodičia z obidvoch strán17. 30 hod.

Panny Márie Bohorodičky (slávnosť)

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána 30.12.2022

( Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín )
17. 30 hod.



Na výveske nájdete ročnú správu o činnosti Farskej charity Krista Kráľa v našej obci.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov: 1x 20€ a 1x 50€.                      

Spolu: 70€.  Pán Boh odmeň.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 411 – 440.

F a r s k é    o z n a m y

Na výveske je informácia o živom Betleheme v Kráľovej pri Senci, ktorý organizuje komunita Cenacolo.                                                                                                                                                                                                   

Živý Betlehem bude aj na Skýcove a to na Božie narodenie,  25.12.2022 o 15.00 hod. Hlavne pre deti to je veľmi pekný 

zážitok.  Obe akcie sú aktuálne v prípade pekného počasia.                                                                                                                                                                                                                            

V sobotu na sv. Silvestra bude na záver sv. omše ďakovná pobožnosť.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pri speve Teba Bože chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.                                                                                                                                                                                                                               

Podobne v nedeľu pri modlitbe, alebo speve hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý.

Na Silvestra od pol dvanástej v noci, bude otvorený kostol do začiatku nového roku.                                                                                                                                                                                                                            

Pozývame  na prežitie týchto chvíľ pred Pána Ježiša. 

Dnes a budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach tradičná vianočná a novoročná farská zbierka.                                                             

Vopred Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

Zajtra  - 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.                                                                                                                                                                                            

Ide o pevne zabudovanú pokladničku, ktorá je viditeľne označená logom Dobrej noviny.

Dnes 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.


