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

BOHOSLUŽBY
NA 7. TÝŽDEŇ 2018
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 17:00

12.2. Po

VÍŤAZ 18:00

13.2. Ut

Za ZBP Žofii

LITURGIA

Féria
(zelená)

Spoveď 16:00 - 17:00 Ovčie
Pomazanie chorých
Féria
(zelená)

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz
Pomazanie chorých

VÍŤAZ 07:00

+ Jozef Uličný a Ján Kováč

14.2. St

OVČIE 17:00

+ Barbora, Valent a Róbert Jenčovci

VÍŤAZ 18:00

POPOLCOVÁ STREDA
(fialová)
Deň pokánia a pôstu

80: Regina Kovaľová a jej rodinu

15.2. Št

VÍŤAZ 07:00
+ Ján, Apolónia, Helena,
Mária a Apolónia

OVČIE 17:00

Féria v pôstnom období
(fialová)

VÍŤAZ 18:00

Krížové cesty: 16:30 - Ovčie
18:00 - Víťaz

+ Valentín Uličný

16.2. Pia

+ Valentín, Apolónia, Helena a František

VÍŤAZ 07:00
60: Marta Imrichová a jej rodinu

17.2. So

VÍŤAZ 17:00
VÍŤAZ 07:30
+ Helena, Štefan a Alžbeta

OVČIE 09:00

18.2. Ne

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria v pôstnom období
(fialová)

Za farnosť

Víťaz - adorácia od 21.00 – 22.00
Féria v pôstnom období
(fialová)
o 10. 00 krstná náuka

večerná omša je z nasledujúcej
nedele

1. PÔSTNÁ NEDEĽA „B“,
(fialová)

VÍŤAZ 10:30

Zbierka na Charitu - jar

50: manželstva
František a 70: Marta
Štofaňákovci

Krížové cesty: 13:30 - Ovčie
14:30 - Víťaz

Spolu:
•

•
•

•
•
Víťaz:
•
•
•

•

V nedeľu 11.2. je 26. svetový deň chorých.
o Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať pri večerných sv. omšiach
 v pondelok v Ovčí
 utorok vo Víťaze.
o Túto sviatosť môže prijať človek, ktorý je vážne chorý alebo v pokročilom veku staroby a je
v milosti posväcujúcej.
 Využite preto sv. spoveď pred omšou.
Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie.
o V tento deň je v celej Cirkvi deň pokánia a tiež prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Spoločná krstná náuka bude budúcu sobotu 17.2. o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti.
 Spoločné krstné náuky sú každý mesiac približne v strede mesiaca.
 Termíny sú vždy na výveske pred kostolom a na internete.
Na budúcu nedeľu 18. februára bude
o po svätých omšiach jarná zbiera na Charitu.
Vyšlo nové číslo
o farského časopisu Spektrum na mesiac február 2018.
V pondelok sv. omša nebude.
Korunka k Božiemu milosrdenstvu 18.02. nebude, budú krížové cesty.
Krížové cesty vo Víťaze:
o v piatok o 18.00 a po nej sv. omša
o v nedeľu o 14.30
Na budúci piatok 17.2. bude nočná adorácia 21.00 – 22.00.
o Pozývam všetkých, zvlášť birmovancov riešiť svoje problémy v modlitbe pred Kristom
v adorácii.

Ovčie:
•
•
•

Krížové cesty v Ovčí:
v piatok o 16.30 a po nej sv. omša
v nedeľu o 13.30

Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
Zdržiavanie sa jedenia mäsa sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň uvedený medzi
slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôstu (jedla) sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a
smrti Ježiša Krista. Zákon zdržiavať sa mäsa zaväzuje tých, ktorý dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje
všetkých plnoletých až do začatia 60 roka života. V tento deň sa zdržiavanie mäsitého pokrmu nenahrádza iným skutkom
pokánia.
Nejesť mäso: od 14 rokov – do smrti;
Prísny pôst: od 18 – 60 rokov (len raz za deň sa najesť do sýta)
Rodičia sa majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli
vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Výnimku tvoria vážne chorí ľudia. (Kán. 1251, 1252, CIC)

Odpustky v pôste
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša.
Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu
zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša
aspoň nejaký čas.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

