Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

 Víťaz 473, 082 38 Víťaz
 051-7916235  vitaz@rimkat.sk

BOHOSLUŽBY
NA 21. TÝŽDEŇ 2018
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 17:00

21.5. Po
22.5. Ut

Na úmysel Bohuznámej osoby

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00
+Michal, Žofia a Štefan

OVČIE 18:00

23.5. St
24.5. Št

+ Alžbeta Lopatová

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja
+ Jakub a Mária

LITURGIA

Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi, spomienka
(biela)
Féria
(zelená)
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz
Féria
(zelená)
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie

Nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného
kňaza, sviatok
(biela)

OVČIE 17:00

25.5. Pia

+ Matej a Mária Stašíkovci

VÍŤAZ 18:00

+ František Čech č. 61, výročná

VÍŤAZ 07:00

26.5. So

+ Juliana a František Čechovci

VÍŤAZ 17:00- kostol sv. Ondreja

Féria
(zelená)
Sv. Filipa Neriho, kňaza,
spomienka
(biela)
Ovčie: 10.00 spoveď detí
večerná omša je z nasledujúcej
nedele

VÍŤAZ 7:30
+ Štefan, Žofia a Jozef

27.5. Ne

OVČIE 10:30
1. sväté prijímanie

VÍŤAZ 10:30

60: Stanislav Čech
*ďalšie oznamy na druhej strane...

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE
slávnosť
(biela)

Spolu:
• Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie
o od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• "Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen,
o ktorý za uskutoční v Trnave 15. – 16.júna.
o Pozývame zvlášť mladých pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program.
o Na Festivale Lumen vystúpia otec Marián Kuffa, Simona Martausová, kapela LZ7 a množstvo
iných... Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi.
o Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk "
• Program sv. omší pri kaplnke sv. Anny (farnosť Kluknava) na mesiac máj a jún nájdete
o na výveske pred kostolom.
Víťaz:
• OHLÁŠKY - sobáš 26. mája 2018 v Sabinove
o Michal Kapalko syn rodičov Jána a Terézie rod. Bednárovej narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Jana Vandžurová dcéra rodičov Petra a Margity rod. Jenčovej, narodená v Prešove,
bývajúca v Sabinove, ohlasujú sa po tretíkrát.
 Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
 Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
• Dnes bude celodenná farská poklona najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
o Vo farskom kostole vo Víťaze bude
 od 14.00 – 17.00 hod.
• Kultúrna komisia obecného úradu a pán starosta Ján Baloga spolu s učiteľmi a žiakmi našej základnej
a materskej školy vás, srdečne pozývajú na Deň Matiek dnes o 15.00 do viacúčelovej sály obecného
úradu.
• Od 16.00 bude v kostole pred vyloženou Sviatosťou riadená adorácia s myšlienkami a hudbou.
o 17.00 bude záver s eucharistickým požehnaním.
• Skúška šiat pre prvoprijímajúce deti bude
o v utorok 22. mája po detskej sv. omši na fare v katechetickej miestnosti.
Ovčie:
• Dnes bude celodenná farská poklona najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
o V Ovčí od 13.00 do 16.00, kedy bude Eucharistické požehnanie.
• Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v sobotu o 10.00.
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj v stredu hodinu pred sv. omšou.
• Na budúcu nedeľu 27. mája bude v Ovčí 1. sväté prijímanie o 10.30.
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov.

