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

BOHOSLUŽBY
NA 51. TÝŽDEŇ 2017
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

18.12. Po

VÍŤAZ 07:00
OVČIE 18:00

Féria v adventnom období
(fialová)
Spoveď- Ovčie!
16:00 - 18:00

+ František a Helena

VÍŤAZ 18:00

19.12. Ut

+ Pavol Galdun

20.12. St

VÍŤAZ 07:00
OVČIE 18:00

21.12. Št

+ Jozef, Mária a Ján Kráľovci

VÍŤAZ 07:00
+ Terézia Miškufová a Žofia Gregová

OVČIE 07:00

22.12. Pia

+ Jána a Mária Kočíkovci

VÍŤAZ 18:00
Za ZBP Ladislav Grega a jeho rodinu

23.12. So

VÍŤAZ 06:30
+ Štefan, Apolónia a Anna Iskrovci

VÍŤAZ 07:30
+ Barbora a Rudolf

OVČIE 09:00
Za farnosť

24.12. Ne

VÍŤAZ 10:30
Za ZBP Bohuznámej osoby

k chorým od 08.00

Féria v adventnom období
(fialová)
Spoveď- Víťaz!
16:00 - 18:00
Féria v adventnom období
(fialová)
Spoveď- Ovčie!
15:00 - 18:00
Féria v adventnom období
(fialová)
Féria v adventnom období
(fialová)
Spoveď - Víťaz
9:00 - 12:00
14:30 - 18:00
Féria v adventnom období
(fialová)
Spoveď- Široké!
14:00 - 17:00

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
v roku „B“,
slávnosť,
(fialová)
Štedrý deň

OVČIE 22:00
Vlastný úmysel

VÍŤAZ 24:00
Za farnosť
*ďalšie oznamy na druhej strane...

nočné sväté omše sú
z nasledujúcej slávnosti
Narodenie Pána

Spolu:
 K chorým pôjdeme v pondelok 18. decembra.
o Ak chcete aby sme prišli ku chorému, ku ktorému nechodíme bežne ako na prvé piatky, k tým
pôjdeme automaticky, nahláste ho v sákrestii kostola.
 Vo sviatok Narodenie Pána 25. decembra a na Nový rok,
o plánujeme rozniesť sv. prijímanie vážne chorým domov.
o Prosím nahláste v sákrestii kostola mena a adresu chorých, ktorým zanesieme sv. prijímanie
domov.
 Vo všetkých sv. omšiach na slávnosť Narodenie Pána aj v noci sa pri slovách
o „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny ...“
o pri speve pokľakne na obidve kolená.




Petícia.
o Vzadu na stolíku môžete podpísať petíciu, Záchraňme Kláštor Karmel II. v Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP.
o O pomoc prosí aj náš o. arcibiskup Bernard Bober. Bližšie info v oznamoch, na nástenke vzadu
v kostole, v Ovčí v sákrestii kostola.
Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum
o na mesiac december, zo života našej farnosti,
o je tam program vianočného spovedania, úmysly...

Víťaz:
 Spoveď pre tých ktorí prichádzajú z práce pred Vianocami bude ešte:
o v sobotu v Širokom od 14.00 – 17.00
o v inom čase po dohode.
 V sobotu ráno 23.12. o 9.00
o prosím birmovancov o pomoc pri výzdobe vianočného stromčeka.
o Verím, že to zoberiete zodpovedne a vložíte svoj podiel pomoci pre farské spoločenstvo.
 Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola.
o Jednoducho 5 Eur na osobu.
o Poplatok platí pre osoby staršie ako 25 rokov.
o Manželský pár (dve osoby)10 Eur.
o Ďakujem za pochopenie.
Ovčie:

Príloha Petícia na ďalšej strane...

PETÍCIA
Predmet verejného záujmu: ZACHRÁŇME KLÁŠTOR KARMEL V KOŠICIACH II.
Vážený pán MUDr. Richard Raši, PhD., MPH primátor Mesta Košice a vážení poslanci Mestského
zastupiteľstva Mesta Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice
Vážený pán primátor Mesta Košice, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice,
my, dolupodpísaní občania, sa v súlade so Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb. obraciame na Vás vo
vážnej veci verejného záujmu – Záchrana Kláštora Karmel II. v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Sestry
bosé karmelitánky, ktoré existujú od 16. storočia vo väčšine krajín sveta, postavili kláštor na sídlisku KVP
v roku 1995. Košičania tým získali duchovnú perlu, keďže sestry podľa prísnej pápežskej klauzúry kontemplatívne
žijú iba v ohraničenom priestore svojho kláštora a priľahlej záhrady, kde sú napokon aj pochovávané. Sestry
postavili kláštor v tichom prostredí, kde podľa pôvodného územného plánu nebola plánovaná rozsiahla výstavba.
Na prelome rokov 2015/2016 prebehla podpisová akcia na podporu sestier karmelitánok ohľadom výstavby
obytného súboru „POVRAZY“ na pravej strane od ich pozemku. Investor tam citlivo znížil zastavanosť územia aj
výškovosť budov, takže intimita sestier karmelitánok z pravej strany ostane zachovaná. Vľavo od kláštora sa
nachádza pozemok patriaci jazdeckému klubu. Jazdecký klub ho získal od mesta Košice za cenovo výhodných
podmienok s tým, že na ňom vybuduje jazdecký areál (viď kúpna zmluva č.971/2006 medzi Mestom Košice a
Jazdeckým klubom EMCAR). Aktuálne však investor spojený s jazdeckým klubom na tomto pozemku plánuje
namiesto výstavby jazdeckého areálu výstavbu viacpodlažných obytných domov. Ide o konanie v rozpore s
podmienkami kúpnej zmluvy, navyše zásadným spôsobom narúšajúce intimitu sestier karmelitánok, ktorá je
potrebná k plneniu ich poslania - tichým modlitbám za dobro sveta v skrytom spôsobe života.
Preto Vás pán primátor Mesta Košice a poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice my, občania podporujúci
túto petíciu, žiadame o dodržanie podmienok kúpnej zmluvy č.971/2006 medzi Mestom Košice a Jazdeckým
klubom EMCAR – žiadame zablokovanie akejkoľvek výstavby, ktorá by znemožnila v budúcnosti vybudovať
plánovaný jazdecký areál na [2] uvedenom pozemku (parcela č. 1624/575 kat. územie Grunt, Mestská časť Košice –
sídlisko KVP). Zároveň žiadame o definitívne stavebné utíšenie bezprostredného okolia Karmelu v Košiciach
zmenou územného plánu.
V Košiciach, 6. Decembra 2017
Petíciu podávajú :
1. Romana Šerfelová, Jazvečia 68, 040 13 Košice - Ťahanovce, zástupca petičného výboru;
vlastnoručný podpis :
mobilný telefón: +421 940 /589 561;
e-mail: serfelovaromana@gmail.com
2. Eduard Adamčík, Klimkovičova 1, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, člen petičného výboru
3. Michal Müller, Myslavská 91, 040 16 Košice - Myslava, člen petičného výboru
4. Lýdia Benderová, Hemerková 13, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, člen petičného výboru

