
               

 

 

 

4.1.2023 Streda vo Vianočnom období

† Anton Daniš a rodičia

10. 30 hod.

Štvrtok vo Vianočnom období5.1.2023

SOBOTA

7.1.2023 Siedmy deň v oktáve narodenia Pána 

†  Rudolf  Šabo, rodičia Šaboví a Gajdošoví

poklona Najsvätejšej Sviatosti16. 30 hod.ŠTVRTOK

17. 30 hod.

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                           

Piatok                

Sobota

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bisk. a uč. C.(spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zjavenie Pána - Traja Králi (slávnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.2023

Panny Márie Bohorodičky (slávnosť)

Liturgický kalendár

za farníkov  (novoročná farská zbierka)10. 30 hod.

14. 30 hod. prvonedeľná  poklona Najsvätejšej Sviatosti

1.1.2023 Panny Márie Bohorodičky (slávnosť)

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

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2023

†  Michal Minár a rodičia z obidvoch strán

za zdravie a Božiu pomoc8. 00 hod.NEDEĽA

8.1.2023

† Mária Juríková (ročná)10. 30 hod.

† František a rodičia Viglaskí a Petrovičoví

17. 30 hod.

PIATOK

17. 30 hod.

SOBOTA  Ako poďakovanie za všetky dobrodenia, ktoré sme v tomto roku dostali. Koncoročná štatistika.31. 12. 2022

UTOROK
ako poďakovanie za dožitých 50 rokov života17. 30 hod.

2.1.2023

Utorok vo Vianočnom období

Pondelok vo Vianočnom období

3.1.2023

PONDELOK

STREDA

na dobrý úmysel8. 00 hod. 

pobožnosť prvej soboty16. 30 hod.

Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána 



Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili prípravy a priebehu vianočných sviatkov – zabezpečením stromčekov, ich inštalovaním, 

výzdobou kostola, tiež do prípravy a nácvikov pobožnosti jasličkovej pobožnosti a koledovania  Dobrej noviny. Po sviatkoch 

bude ešte dva týždne k dispozícii pokladnička v predsieni kostola pri kríži a je označená logom Dobrej noviny, kde môžete 

dávať svoje príspevky na tento cieľ. Veľká vďaka patrí aj všetkým mojim spolupracovníkom  - pánom organistom a 

organistkám, pani kostolníčke i tým, ktorí ju zastupovali a všetkým, ktorí im pomáhali.                                                                     

Ďakujem našim technikom, ktorí sa strajú o tom, aby sme mali každý týždeň spracované farské ozmany, ktoré počujte,               

ktoré si môžete pozrieť na výveske v kostole a na webovej stránke. Strajú sa o chod a aktualizáciu webovej stránky a tiež za 

streamovanie sv. omší cez kanál YOUTUBE.                                                                                                                                                                           

Nech vám všetkým Pán odmení všetok čas, energiu, financie i sily, cez ktoré ste prejavili lásku k Bohu.

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. 1 x 10€,  1 x 20€, 1x 40€, 1 x 50€  a 1 x 100€.            

Spolu: 220€.   Pán Boh odmeň.

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 441 – 490.

F a r s k é    o z n a m y

Ďakujem za vašu štedrosť pri vianočnej a novoročnej ofere. Pri tejto príležitosti prosím o pochopenie farských 

spolupracovníkov,  ktorým sa som snažil z týchto ofier vždy niečo posunúť. Tento rok nám však zostala nám ešte                

nezaplatená jedna faktúra a financie z týchto zbierok použijem na jej splatenie. Ďakujem za pochopenie.                                                                                                                                                                                                               

Tento týždeň je prvopiatočný. Spovedám od utorka každý deň pred sv. omšami.                                                                                             

Ku chorým prídem štvrtok  5. januára od 8:00 hod.  

Piatok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnaná 

trojkráľová voda, tymián a krieda. Požehnanú vodu si môžete zobrať do svojich domácností. Prežívame náročnú dobu a tak je 

dobré mať doma požehnanú vodu, ktorá má duchovnú silu proti diablovi. V tomto období  sa zvyknú požehnávať domy, kto 

má záujem nech sa  ozve, aby sme sa dohovorili na termíne. Podobne, kto by sa chcel len tak porozprávať rád prídem 

niektorú nedeľu poobede na kávičku  – opäť sa treba dohovoriť. 

Dnes môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri modlitbe hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý.

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

Zároveň prajem a vyprosujem požehnaný a krásny Nový rok 2023.


