Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 26. TÝŽDEŇ 2018
DÁTUM

DEŇ

25.6. Po
26.6. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

VÍŤAZ 14:00 – POHREBNÁ

Féria
(zelená)

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)

+ František Čech

+ Františka Kundríková, výročná

OVČIE 18:00

27.6. St
28.6. Št

50:Peter Uličný

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja
Na úmysel Bohuznámej osoby

VÍŤAZ 08:00 - Te Deum

29.6. Pia

Za farnosť
OVČIE 17:00 - Te Deum
Za ZBP Bohuznáme osoby

VÍŤAZ 18:00
50: Pavol Gatt

VÍŤAZ 07:00

30.6. So

Za ZBP Viliam, Juraj, Oliver a Štefan

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja
VÍŤAZ 7:30
Za farnosť

OVČIE 09:00

1.7.

Ne

Za ZBP a poďakovanie za 30 rokov služby,
kostolníka Michala Jenču

VÍŤAZ 10:30
Za ZBP rodím prístrešia
„Čechová – Dolina“
*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,
spomienka
(červená)
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV,
slávnosť
(červená)
Te Deum – koniec školského roka
Prikázaný sviatok
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
(biela)
večerná omša je z nasledujúcej
nedele

13. NEDEĽA CEZ ROK
„B“,
slávnosť
(zelená)
zbierka na Dobročinné diela
Sv. Otca

14.30 modlitba ruženca

Spolu:
• Plánovaný spoločný výlet už pobirmovaných na 30. júna v sobotu do Tatier
o je zrušený pre malý záujem.
o Počet nahlásených vo Víťaze 8 a v Ovčí 6.
• Na budúcu nedeľu 1.7. bude po sv. omšiach zbierka
o na Dobročinné diela Svätého Otca.
• V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude
o v Prešove Národné stretnutie mládeže P18.
o Prosíme veriacich z Prešova a okolia o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri
vyššom počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych priestoroch.
o Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili
vopred.
o Aktuálne je to i cenovo výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla.
o K dispozícii je online na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlasovanie).
o Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas
samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni.
o Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu. Centrálny tím P18.
• Blahorečenie Anny Kolesárovej sa uskutoční
o 1. septembra 2018 v sobotu, na priestranstve štadióna Lokomotívy na Čermelskej ceste
v Košiciach. Sv. Otec František na obrad blahorečenia delegoval kardinála Amata, prefekta
Kongregácie pre kauzy svätých.
o Program začne v piatok večer v katedrále a bude pokračovať v sobotu. Žiada sa registrácia
farností, kvôli predbežnému počtu pútnikov, organizačnému zabezpečeniu parkovania a rozdeleniu
miesteniek na sedenie v hľadisku štadióna.
o Farnosť nech prihlási jedna kontaktná osoba (môže to byť aj laik) s uvedením počtu pútnikov. Po
ukončení registrácie (po 31. júli) sa budú týmto kontaktným osobám pomerným spôsobom
distribuovať miestenky na sedenie spolu s organizačnými pokynmi.
o Všetci pútnici sú vítaní, aj keď nie každému vieme zabezpečiť sedenie v sektoroch. Môžete sa
zapisovať v sákrestii kostola a určí sa aj kontaktná osoba.
o Na trávnatej ploche budú sektory na státie, kde bude vstup bez miestenky. Zaregistrovať sa je
možné do 31. júla 2018.
Registračné formuláre a bližšie informácie na stránke:
www.annakolesarova.sk
Víťaz:
• Kto ma záujem ísť na sviatok Nenavštívenie Panny Mária do Levoče (pondelok 2.7.),
o nech sa zapíše do zošita v sákrestii kostola.
• Modlitba ruženca ako aj výmena ružencových tajomstiev bude
o na budúcu nedeľu 1.7. o 14.30.
• Otvorený kostol (po mreže) je každý deň, je to možnosť prísť aspoň na chvíľu sa pomodliť.
Ovčie:
• Chcem sa zo srdca poďakovať
o nášmu p. starostovi Jánovi Farkašovi ako aj obecnému zastupiteľstvu za ochotu nám
zasponzorovať čalúnenie lavíc v kostole.
o Chceli by sme pokračovať postupne v čalúnení stoličiek.
o Verím, že sa vám bude sedieť pohodlne a bude to aj pekne vyzerať.
o Ak by niekto chcel prispieť milodarom na tento účel, budeme veľmi radi.

