
               

 

 

17. 30 hod.
STREDA

Svätého Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)   13.1.2023

†  Ondrej Zemanovič, manželka Gabriela a rodičia z obidvoch strán

na úmysel ordinára8. 00 hod.

V nedeľu Krstu Pána, teda dnes, po druhej sv. omši končí možnosť podporiť zbierku Dobrej noviny, nakoľko do 

11.1.2022 sa má výnos zbierky odoslať organizátorovi. Takže, kto by ešte chcel podporiť misie v Afrike, nech tak 

urobí do tohto termínu.

NEDEĽA

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

15.1.2023

PONDELOK

8.1.2023 Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána 

8. 00 hod.

Druhá nedeľa v Cezročnom období 

† Terézia Kukučková (1.výročie)17. 30 hod.

† Angelika a Ján Šaboví a rodičia z obidvoch strán

17. 30 hod.

PIATOK

10. 30 hod.

SOBOTA
14.1.2023 Sobota 1.týždeň v Cezročnom období

za uzdravenie priateľa

NEDEĽA

16. 30 hod.ŠTVRTOK

17. 30 hod.

za duše v očistci

Štvrtok 1.týždeň v Cezročnom období12.1.2023

poklona Najsvätejšej Sviatosti

UTOROK
za Božiu pomoc a za uzdravenie17. 30 hod.

9.1.2023

Utorok 1.týždeň v Cezročnom období

Pondelok 1.týždeň v Cezročnom období

10.1.2023

† František a rodičia Viglaskí a Petrovičoví10. 30 hod.

11.1.2023 Streda 1.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

8.1.2023

Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána 

za zdravie a Božiu pomoc

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Z pohrebu pána Šabu : 100€, od jubilantky: 50€                                                                                                                                                                                                   

a  od bohuznámych dobrodincov:  1 x 20€, 1 x 50€,  2 x 100€. Od prvopiatočných starších a chorých:  305€,                                                                                                                                                                                                 

z posviacok domov: 50€, 20€,  Cez Internet banking   3.1.23 – 100€ . Spolu: 895€. Pán Boh odmeň.  

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 491 – 520.

F a r s k é    o z n a m y



Na výveske je informácia o možnosti prihlásiť sa na manželské večery organizované Farským úradom v Zlatých 

Moravciach.

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

Katolícke noviny od Nového roku stoja 1,50 €. 

Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa liturgické obdobie cez rok.

Fotografie za jasličkovej pobožnosti a koledovania Dorej noviny sa dajú stiahnúť na www.faraobyce.sk .                                                                                                                                                                                                          


