
               

 

 

Ďakujem za upratanie kostola a budúci týždeň prosím o pomoc domy č.: 541 – až do konca.                                                 

V sobotu 28.januára prosím o 9:00 hod o rozobratie stromčekov a definitívne zrušenie

vianočnej výzdoby. Po 29.1. už bude sviatok Obetovania Pána, kedy by už vianočná výzdoba

nemala byť.

F a r s k é    o z n a m y

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

22.1.2023

Tretia nedeľa v Cezročnom období 

PIATOK

SOBOTA
28.1.2023 Sobota 3.týždeň v Cezročnom období

na dobrý úmysel za zdravie dcéry

Piatok 3.týždeň v Cezročnom období27.1.2023

ŠTVRTOK

†  mamička Oľga Vlasáková

† Jozef Fides (30-dňová)8. 00 hod.NEDEĽA

29.1.2023

† Ján Ondrejmiška a rodičia10. 30 hod.

17. 30 hod.

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu 17. 30 hod.

17. 30 hod.

Štvrtok 3.týždeň v Cezročnom období26.1.2023

poklona Najsvätejšej Sviatosti

21.1.2023 † Jozef Kukučka (10.výročie)

16. 30 hod.

17. 30 hod.

za Božie požehnanie a zdravie17. 30 hod.

23.1.2023

Utorok 3.týždeň v Cezročnom období

Pondelok 3.týždeň v Cezročnom období

24.1.2023

za bratstvo sv. ruženca10. 30 hod.

Liturgický kalendár

Utorok                           

Streda                      

Štvrtok                    

Piatok               

Sobota

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                                        

Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)                                                                                

Svätých Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)                                    

Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka)                                      

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Sobota

†  Andrea, Katarína a Helena

NEDEĽA

STREDA

UTOROK

PONDELOK

25.1.2023 Streda 3.týždeň v Cezročnom období

† Jozef Minár (6.výročie)

22.1.2023 Tretia nedeľa v Cezročnom období – Nedeľa Božieho Slova

8. 00 hod.



Ďakujem všetkým, ktorí ste sa modlili za dušu mojej mamičky a tiež tým, ktorí ste sa zúčastnili na pohrebe. Nám, 

ktorí sme zostali to veľmi dobre padlo. Nech vám to Pán odmení. A prosím o modlitby aj naďalej!

Ďakujem všetkým, ktorí tento týždeň podporili kostol a faru. Cez internetbanking  9.1. 200€ a 10.1. 100€.                     

Od bohuznámych dobrodincov:  1 x 20€, 1 x 50€, spolu: 370€.  Pán Boh odmeň.  

Budúca nedeľa je Nedeľou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je veľký dar, že v tak malej krajine, ako je 

Slovensko, máme Katolícku vysokú školu – Univerzitu. Modlime sa za ňu, prihlasujme sa do nej na štúdiá a 

podporujme ju aj finančne.                                                                                                                                                                                   

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. Telefonicky som stále dosiahnuteľný.                                                             


