
               

 

 

za farníkov8. 00 hod.

pobožnosť prvej soboty16. 30 hod.

NEDEĽA

prvonedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti.14. 30 hod.

PIATOK

SOBOTA

4.2.2023

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

29.1.2023

Tretia nedeľa v Cezročnom období 

Piatok 4.týždeň v Cezročnom období3.2.2023

ŠTVRTOK

Štvrtok 4.týždeň v Cezročnom období - Obetovanie Pána Hromnice2.2.2023

poklona Najsvätejšej Sviatosti

†  pater Jozef Baťo  (pri 25.výr.úmrtia )

ako poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 88. narodenín8. 00 hod.

5.2.2023

ako poďakovanie za rodičov Hološových10. 30 hod.

17. 30 hod.

Piata nedeľa v Cezročnom období

† Silvester Šabo a rodičia  -  svätoblažejské  požehnanie17. 30 hod.

17. 30 hod.

Sobota 4.týždeň v Cezročnom období

 † Štefan Haspra (25. výročie) a rodičia

28.1.2023 na dobrý úmysel za zdravie dcéry

16. 30 hod.

17. 30 hod.

za farníkov17. 30 hod.

30.1.2023

Utorok 4.týždeň v Cezročnom období

Pondelok 4.týždeň v Cezročnom období

30.1.2023

† Ján Ondrejmiška a rodičia10. 30 hod.

Liturgický kalendár

Utorok                                              

Štvrtok                    

Piatok               

Sobota

Svätého Jána Bosca, kňaza (spomienka)                                                                                                                                    

Obetovanie Pána (sviatok)                                                                           

Sv. Blažeja, bisk. muč. alebo Sv.Oskára, bisk. (ľubovoľná spomienka)                                  

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

Sobota

† Jozef Richter a rodičia z obidvoch strán

NEDEĽA

STREDA

UTOROK

PONDELOK

1.2.2023 Streda 4.týždeň v Cezročnom období

† Jozef Fides (30-dňová)

29.1.2023 Štvrtá nedeľa v Cezročnom období 

8. 00 hod.



Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. 

Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní            

s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia 

slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke 

https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka 

pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305€  

(cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Od bohuznámych dobrodincov:  2 x 20€, 1 x 50€,           

1 x 30€ a 1x 100€, spolu: 220€.  Pán Boh odmeň.  

Ďakujem za upratanie kostola a aj odloženie vianočnej výzdoby.  Budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 1 – 30.

F a r s k é    o z n a m y

Tento týždeň je prvopiatočný a tak budem spovedať od utorka hodinu pred sv.omšami. Štvrtok 2.2. prídem ku 

starším a chorým domov od 9:00 hod., nakoľko je sviatok Obetovania Pána a sv. omša s požehnaním 

hromničných sviec bude aj ráno o 8:00 hod. Požehnanie sviec bude aj pri večernej sv.omši. Štvrtok je 27. svetový 

deň zasväteného života. Piatok je liturgická spomienka Sv. Blažeja, ochrancu proti chorobám hrdla a na záver sv. 

omše bude svätoblažejské požehnanie. V sobotu o 16:30 pozývame na fatimskú pobožnosť prvej soboty.                                                                                                                                                                         

Dnešná nedeľa je Nedeľou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pamätajme na ňu v modlitbách, prihlasujme sa do 

nej na štúdiá a podporujme ju aj finančne.

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


