Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 37. TÝŽDEŇ 2018
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 14:00 – POHREBNÁ

10.9. Po
11.9. Ut
12.9. St
13.9. Št

+ Apolónia Humeňanská

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00

+ Margita a Jozef Galdunovci

OVČIE 18:00
+ Jozefína, Ján a Apolónia, Ján

VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja
+ Anna a Jozef Lovasovci,
Jozef a Ján

OVČIE 17:00
+ Regina Farkašová

14.9. Pia

VÍŤAZ 18:00
+ Daniel a Katarína

LITURGIA

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz
Féria
(zelená)
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie
Féria
(zelená)
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA,
sviatok,
(červená)
Nočná adorácia od 21.00 – 22.00

VÍŤAZ 07:30
55: manželstva,
Margita a Štefan Čechovci

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,

OVČIE 09:00

slávnosť
(biela)

VÍŤAZ 10:30 – KAPLNKA (DOLINA)

deň pracovného pokoja

15.9. So

+ Štefan Šimčík

75: Adolf Salanci

VÍŤAZ 07:30

+ Rastislav Čech

16.9. Ne

OVČIE 09:00
Za farnosť

VÍŤAZ 10:30
75: Mária Verbová
*ďalšie oznamy na druhej strane...

24. NEDEĽA CEZ ROK
„B“,
slávnosť
(zelená)
zbierka na rádio Lumen

Spolu:
• Na budúcu nedeľu 16.9. bude
o po sv. omšiach zbierka na rádio Lumen.
• Vyšlo nové číslo
o farského časopisu Spektrum, na mesiac september.
• Začína sa ďalšia príprava k prijatiu sviatosti birmovania v našej farnosti.
o Nahlásiť sa môžete do konca septembra 2018.
o Prihlásiť sa môžu mladí, ktorí teraz v septembri 2018 nastúpili do 1. ročníka strednej školy
(učňovskej), vrátane tých, ktorí nastúpili po osemročnom gymnáziu a samozrejme aj starší, ktorí
tuto sviatosť ešte neprijali a patria do našej farnosti.
o Potrebné je vypísanú prihlášku, ktorú nájdete vzadu v kostole (v Ovčí v sákrestii kostola) a
doniesť na faru do konca septembra.
o Stretnutie všetkých birmovancov (aj z Ovčia) bude v piatok 19. októbra po sv. omši v kostole vo
Víťaze. Účasť povinná.
Víťaz:
• Dnes sa o 15.00 pomodlíme
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou.
•

•
•

•

Ovčie:

OHLÁŠKY - sobáš 15. septembra v Jarovniciach
o Ľuboslav Novotný syn rodičov Ľuboslava a Mária rod. Uličnej, narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Agáta Triščová dcéra rodičov + Jozefa a Agáty rod. Krištofikovej, narodená v Prešove,
bývajúca v Jarovniciach, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
o Zároveň snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
V stredu sv. omša nebude.
Po prázdninách pokračujeme v piatkových nočných adoráciách, ktorá bude raz v mesiaci.
o A to na budúci piatok 14.9 od 21.00 – 22.00.
o Pozývam všetkých, riešiť svoje problémy v modlitbe pred Kristom v adorácii.
S veľkou prosbou sa obraciam na všetkých, ktorí by chceli upratovať náš kostol, každú sobotu.
o P. Veronika Čechová naša upratovačka, ktorá už oslávila 80. rokov života, chce ukončiť tuto službu
do konca roka.
o Preto hľadáme náhradu.
o Za jej dlhoročnú obetavú službu sme veľmi vďační.

