Rímskokatolícka cirkev, farnosť Víťaz
Víťaz 473, 082 38 Víťaz; tel.: 00421 51 7916 235; email: vitaz@rimkat.sk

BOHOSLUŽBY
NA 42. TÝŽDEŇ 2017
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

16.10. Po

VÍŤAZ 18:00

17.10. Ut

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)
Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka, spomienka
(červená)
Sv.omša za účastí rodičov s deťmi.
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU,
sviatok
(červená)
Sv.omša za účastí rodičov s deťmi
Féria
(zelená)

18.10. St
19.10. Št

+ František Čech č. 61

OVČIE 18:00
Za Levočských pútnikov

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja
+ Mikuláš a Margita Gregovci

OVČIE 17:00

20.10. Pia

+ Jozef a Mária Balogovci

VÍŤAZ 18:00
50: Daniela Uličná

VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja
vlastný úmysel

21.10. So

VÍŤAZ 14:00
Sobáš: L. Hudák – S. Čechová

VÍŤAZ 15:30
Sobáš: T. Antol – S. Galdunová

VÍŤAZ 07:30
Za farnosť

22.10. Ne

OVČIE 09:00
+ Anna Godlová, výročná

VÍŤAZ 10:30
Za Levočských pútnikov
*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)
adorácia od 21.00 – 22.00
Panny Márie v sobotu,
Ľubovoľná spomienka
(biela)
sobašná omša o 15.30 je
z nasledujúcej nedele

29. NEDEĽA CEZ ROK
„A“,
slávnosť
(zelená)
zbierka na Misie

Spolu:
 Na budúcu nedeľu 22.10. bude
o po svätých omšiach zbierka na Misie.
 Vzadu v kostole na stolíku sú kalendáre Božieho Milosrdenstva,
o ktoré si môžete zakúpiť za 2,70 Eur.
 Úmysly na budúci rok 2018
o beriem až po všetkých svätých a to na pol rok 2018.
 Vyšlo nové číslo farského časopisu
o Spektrum na mesiac október 2017.
 Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené detí, ktorú organizuje pro-life
organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska.
o Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých
s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo
umelom potrate.
o Túto spomienku je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých
zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo.
o Zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú nájdete vzadu v kostole, stojí 1 Euro, podporíte
aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.
Víťaz:
 Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.
o Knihy si môžete vydvihnúť počas týždňa po sv. omšiach a tiež aj v nedeľu po obidvoch sv.
omšiach na fare dole v katechetickej miestnosti, a zároveň zaplatiť poplatok 5 Eur na ďalší rok.
Bližšie informácie u p. Mihaľovej.


OHLÁŠKY - sobáš 28. októbra v Prešov – Sekčov
o Lukáš Iskra syn rodičov Stanislava a Viery rod. Kráľovej, narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Lucia Fabianová dcéra rodičov Pavla a Ivany rod. Troščakovej, narodená v Prešove,
bývajúca v Záborskom ohlasujú sa po prvý a druhý krát.



OHLÁŠKY - sobáš 21. októbra vo Víťaze o 14.00
o Lukáš Hudák syn rodičov Petra a Viery rod. Kolarčíkovej, narodený v Prešove, bývajúci
v Ovčí a Sabína Čechová dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Bednárovej, narodená v Prešove,
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.



OHLÁŠKY - sobáš 21. októbra vo Víťaze o 15.30
o Tomáš Antol syn rodičov Milana a Júlie rod. Kuľkovej, narodený v Prešove, bývajúci
v Pečovskej Novej Vsi a Simona Galdunová dcéra rodičov Petra a Bernadety rod. Čechovej,
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát. Kto by vedel
o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade. Zároveň snúbencov odporúčam
do vašich modlitieb.
 Na budúci piatok 20.10. bude
o nočná adorácia tu v kostole od 21.00 – 22.00.
o Táto adorácia bude raz v mesiaci vopred vyhlásená.
o Je tu túžba veriacich adorovať živého Krista v Eucharistii.
o Pozývam všetkých, zvlášť birmovancov riešiť svoje problémy v modlitbe pred Kristom v adorácii.
 Predplatné za časopis Posol na rok 2018 je
o 8,50 Eur.
 Za časopis Ruženec na rok 2018 je
o 6 Eur.
o Kto ich chce odoberať nech zaplatí rozširovateľom uvedenú sumu do 15.11.2017.
o Ďakujem.
Ovčie:
 Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.
o Knihy si môžete vydvihnúť v sákrestii kostola a tiež zaplatiť poplatok 5 Eur na ďalší rok.

