
               

 

 

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov a z posviacok 

príbytkov:  3 x 20€, 2 x 50€, 2 x 100€, spolu: 360€.  Pán Boh odmeň.  

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 521 – 540.

F a r s k é    o z n a m y

† Angelika a Ján Šaboví a rodičia z obidvoch strán10. 30 hod.

18.1.2023 Streda 2.týždeň v Cezročnom období

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

15.1.2023

Druhá nedeľa v Cezročnom období 

na úmysel ordinára

UTOROK
† Tomáš Dodok (ročná)17. 30 hod.

16.1.2023

Utorok 2.týždeň v Cezročnom období

Pondelok 2.týždeň v Cezročnom období

17.1.2023

PONDELOK

15.1.2023 Druhá nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod.

Tretia nedeľa v Cezročnom období – Nedeľa Božieho Slova

k úcte Ducha Svätého17. 30 hod.

17. 30 hod.

PIATOK

SOBOTA
21.1.2023 Sobota 2.týždeň v Cezročnom období

† Jozef Kukučka (10.výročie)

NEDEĽA

16. 30 hod.ŠTVRTOK

†  Jozef Jurík a Mária

† Jozef Minár (6.výročie)8. 00 hod.NEDEĽA

Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí podporili koledovanie Dobrej noviny.                                                                      

Vyzbieralo sa a bolo odoslaných: 2 238,32€. Urobili ste tým fantasticky veľa pre ekologické farmárčenie                                    

a komunitné záhrady v kraji Samburu v africkej Keni. Pán Boh odmeň!!!                                                                    

22.1.2023

za bratstvo sv. ruženca10. 30 hod.

17. 30 hod.

17. 30 hod.
STREDA

Piatok 2.týždeň v Cezročnom období20.1.2023

†  manžel Milan Minár a jeho rodičia

Štvrtok 2.týždeň v Cezročnom období19.1.2023

poklona Najsvätejšej Sviatosti

14.1.2023 za uzdravenie priateľa

Liturgický kalendár

Utorok                           

Piatok                

Sobota

Svätého Antona, opáta (spomienka)                                                             

Sv. Fabiána, pápeža a muč., alebo Sv. Šebastiána muč. (ľub.spom) 

Svätej Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

Sobota



Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí sa počas 

tohto týždňa zúčastnia na niektorej z bohoslužieb a tiež na jeho zakončení. 

V pondelok  budem mať deň stíšenia a tak sv. omša v Obyciach nebude, ale telefonicky som stále dosiahnuteľný.                                                                                                                                                                                            

Kto má záujem o požehnanie domu či bytu, nech sa so mnou osobne, alebo telefonicky dohovorí. 


