
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ                                                        
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, OBIŠOVCE 

 

                    Obišovce  159,  044 81  Košice    055/3812624  13. – 19. 03. 2017 
 

 FARSKÉ OZNAMY  

13.03.2017 PONDELOK 
Féria   

Obišovce 07
00 

 sv. omša - *Rastislav, Jozef 

14.03.2017 UTOROK 
Féria 

Kysak 07
00 

sv. omša - †Blažej Vrábel 

  15.03.2017 STREDA 
REKOLEKCIE DEKANÁTU PREŠOV - SOLIVAR 

Obišovce 09
00 

sv. omša - †Ján Lengyel 

16.03.2017 ŠTVRTOK 

Féria 

Obišovce 
17

00 
Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18
00 

sv. omša - *Demčáková, Dunajová 

17.03.2017 PIATOK 

Féria 

Obišovce 17
30 

Pobožnosť krížovej cesty 

18
00 

sv. omša - †Karolína, Peter, Jozef - Pitoňák. 

Kysak 16
30 

Pobožnosť krížovej cesty 

17
00 

sv. omša - †Katarína Ivanová 

18.03.2017 SOBOTA 

Panny Márie v sobotu. 

Obišovce 07
00 

Fatimská pobožnosť 

07
30 

sv.
 
omša – *Za farnosť  

 19.03.2017 

 

NEDEĽA 
 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  

Obišovce 08
00

 sv. omša -†Juraj, Mária Eštvaníková
 

Kysak 10
00

 sv. omša -*Za farnosť.    

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 17. marca 2017 na farskom úrade 

v Obišovciach o 18
45 

hod. Pozývam mladých a mladších. Stretnutie staršej skupiny bude 

v sobotu 18. marca 2017 o 18
00 

hod na farskom úrade. Pozývam.    

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM STACIONÁRI PRE SENIOROV“ – budú každý utorok 

v Kysaku okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. Pozývam. Tento týždeň sv. omša bude!!!   

 „ŠKOLA SNÚBENCOV“– bezprostredná príprava pre snúbencov, ktorý si chcú vyslúžiť 

sviatosť manželstva pokračuje v sobotu 25. marca 2017 o 19
00

 hod na farskom úrade 

v Obišovciach. Povzbudzujem k účasti.  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE FARNOSTI“ – dnes v nedeľu 12. marca 2017  

prosím o zbierku na investičné výdaje farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do pripravenej 

pokladničky. Ďakujem za obetu. 

 „BRIGÁDA“– v pondelok 13. marca 2017 o 09
00 

hod. prosím o brigádu pri kostole a v kostole 

v Obišovciach. Prosím mužov a ženy, aby ste prišli pomôcť. Vopred ďakujem za ochotu.   

 „POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY“ – bude každý piatok v Obišovciach o 17
30 

hod 

v Kysaku o 16
30 

hod. Po skončení krížovej cesty začne sv. omša. V nedeľu popoludní o 15
00 

hod 

v Obišovciach a Kysaku na striedačku. Povzbudzujem k hojnej účasti celé rodiny. Jednotlivé 

zamyslenia v piatky nech si pripravia - 17.03. – matky; 24.03. – deti; 31.03. – mladý; 07.04. – 

seniori. 

 „ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ“ – Úmysly sv. omší budem prijímať na mesiace jún, júl, 

august.  

 „ZBIERKA NA CHARITU“ – ďakujem za jarnú zbierku na charitu. V našej farnosti sme 

obetovali 320,64,- €.   

  „NÁCVIKY NA VEĽKÚ NOC.“ – budú vždy v utorok o 18
00 

hod v kultúrnom dome 

v Kysaku. Prosím o zapojenie sa aj mladých mužov a žien, aby sme slávenie utrpenia, smrti 

a zmŕtvychvstania Ježiša Krista spoločne prežívali dôstojne. Pozývam srdečne.         

Kancelária farského úradu 
Utorok od 15:00 – 16:00 hod 

Piatok  od 15:00 – 16:00 hod 

             od 19:00 – 20:00 hod 



  „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJAZD, SLOVENSKO A MORAVA“ – naša farnosť 

organizuje zájazd v období od 17. – 20. mája 2017. Prihlásiť sa môžete v sakristii so zálohou 

30,-€.  Celková cena zájazdu je 68,- € na osobu. Podrobný program a informácie na výveske. 

Potrebné je prihlásiť sa do 30. apríla 2017. Povzbudzujem k účasti. 

 „STRENTUTIE BIRMOVANCOV“ – bude v sobotu 18. marca 2017 o 10
00 

hod na farskom 

úrade v Obišovciach. Účasť všetkých kandidátov povinná!!! 
  

 
   

Mobil: 0910 827 838   Email: ruzencova@farnostobisovce.sk   IČO:   31998364      DIČ:  2021246018 
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