Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
 Víťaz 473, 082 38 Víťaz
 051-7916235  vitaz@rimkat.sk

BOHOSLUŽBY
NA 46. TÝŽDEŇ 2017
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

13.11. Po

VÍŤAZ 18:00

14.11. Ut

VÍŤAZ 17:00 !

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)
Sv.omša za účastí rodičov s deťmi

15.11. St
16.11. Št

+ Andrej a Mária Jenčovci

OVČIE 17:00
+ Andrej Galdun

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja
+ Pavol Galdun

OVČIE 17:00

17.11. Pia

+ Štefan, Helena a Štefan Galdunovci

VÍŤAZ 18:00
+ Jozef, Alžbeta a Mária Pacovskí

VÍŤAZ 07:00

18.11. So

Za obrátenie Bohuznámej osoby

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja
VÍŤAZ 07:30
50: Štefan Čech

19.11. Ne

OVČIE 09:00
Za farnosť

VÍŤAZ 10:30
+ Ján Magda, výročná
*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)
Sv.omša za účastí rodičov s deťmi
Féria
(zelená)
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,
spomienka
(biela)
Víťaz - adorácia od 21.00 – 22.00
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná, spomienka
(biela)
Víťaz - o 10.0 krstná náuka
večerná omša je z nasledujúcej
nedele

33. NEDEĽA CEZ ROK
„A“,
slávnosť
(zelená)
Dobročinná zbierka sv. Alžbety

Spolu:
 Spoločná krstná náuka bude
o na budúcu sobotu 18.11.
o o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti.
 Na budúcu nedeľu 19.11. bude
o po svätých omšiach dobročinná zbierka
o na katedrálu sv. Alžbety v Košiciach.
 Vyšlo nové číslo
o farského časopisu Spektrum
o na mesiac november 2017.
Víťaz:
 Dnes sa o 15.00 sa pomodlíme
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou.
 Detská svätá omša bude
o v utorok o 17.00, prídu deti z materskej škôlky so sviečkami,
o ktoré symbolizujú svetlo, radosť a nádej v Krista, ktorého nasledoval aj sv. Martin.
 Na budúci piatok 17.11. 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.
 POĎAKOVANIE.
o Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať v mene svojom aj mene svojich veriacich za otvorenosť
Vašich sŕdc a štedrosť milodarov, ktorými ste v nedeľu 29. októbra 2017 odpovedali na našu prosbu
o podporu pri generálnej rekonštrukcie filiálneho kostola sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch.
Celkovo ste na tento cieľ prispeli: 2.135 €.
o Za všetky tieto milodary vyslovujeme úprimné "Pán Boh zaplať!" Veľmi povzbudzujúcou i
radostnou skúsenosťou bolo Vaše prijatie zbierajúcich farníkov. Nech Panna Mária, sv. Kozma
a Damián a Vaši nebeskí patróni, vedú Vaše kroky verne za Kristom. Ešte raz Vám v svojom mene
aj v mene farníkov z Ostrovan za všetko ďakujem.
o S úctou a vďakou Peter Kyšeľa, farár.
Ovčie:

