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

BOHOSLUŽBY
NA 52. TÝŽDEŇ 2017
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 7:30
50: Peter Čech

25.12. Po

OVČIE 09:00
+ Štefan a Františka Pribulovci

VÍŤAZ 10:30

LITURGIA

NARODENIE PÁNA,
slávnosť s oktávou
(biela)
Prikázaný sviatok

Za farnosť

VÍŤAZ 7:30
Za ZBP Bohuznámej rodiny

26.12. Ut

OVČIE 09:00
+ Štefan a Veronika Balogovci

VÍŤAZ 10:30

SV. ŠTEFANA,
prvého mučeníka,
sviatok
(červená)

+ Florián, Martin a Žofia Uliční

27.12. St
28.12. Št

OVČIE 17:00
+ Helena a Jozef Hudákovci

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00
+ Mária a František, Helena a František

OVČIE 17:00

29.12. Pia

+ Helena a Jozef Hudákovci

VÍŤAZ 18:00
Za ZBP rodiny Ján Baloga

30.12. So

VÍŤAZ 07:00
+ Štefan, Františka a František

VÍŤAZ 07:30

Svätých neviniatok, mučeníkov,
sviatok
(červená)
Piaty deň v oktáve narodenia
Pána
(biela)
Šiesty deň v oktáve narodenia
Pána
(biela)

+ Helena a Róbert Hudákovci

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA,
sviatok
(biela)

VÍŤAZ 10:30

Od 23.30 otvorený farský kostol

60: Bohuznáma osoba

31.12. Ne

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu,
sviatok
(biela)

OVČIE 09:00
Za ZBP Helena Krankotová

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Spolu:









Víťaz:





Prosím snúbencov,
o ktorí plánujú svadbu na budúci rok, ale aj tých ktorí len spolu chodia a nemajú ešte presný termín
sobáša, nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára na fare.
o Hovorím to s predstihom, aby sa mohli nahlásiť aj tí, ktorí pracujú v zahraničí a sú na Vianoce
doma.
o Prvé stretnutie bude v sobotu 4. februára 2017, večer o 18.00 na fare v katechetickej miestnosti,
kde sa dohodnú termíny náuk.
Vo všetkých sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa pri slovách
- „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny ...“
- pri speve pokľakneme na obidve kolená.
Na Silvestra bude po sv. omšiach ďakovná pobožnosť na konci roka.
o Kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Teba Bože chválime,
o môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
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,
o ktorým zanesieme sv. prijímanie domov.
Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť časopis Boromeo,
o časopis zo života našich košických bohoslovcov. Cena je 1 Euro.
Koledníci zapojený do Dobrej Noviny budú na Narodenie Pána 25. 12.,
o ak to nestihnú aj na Štefana 26. 12. ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať
príspevky na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej Afriky.
o Koledovať začnú od 13.30. do cca 18.00.
Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola.
Na Silvestra v nedeľu 31.12. bude
o otvorený kostol od 23.30 do polnoci pre tých ktorý chcú privítať Nový rok pred Sviatosťou.
O 24.00 bude eucharistické požehnanie.

Ovčie:
 Koledníci zapojený do Dobrej Noviny budú v utorok 26. 12. na sviatok sv. Štefana
o ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových
projektov v krajinách východnej Afriky. Koledovať začnú od 12.30.

