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BOHOSLUŽBY   
NA 5. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.1. Po VÍŤAZ 18:00 
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 

a učiteľa Cirkvi, spomienka 
(červená) 

29.1. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Štefan a Helena Krokusovci 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

30.1. St 
OVČIE 18:00 

60: Stanislav Šimčík 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

31.1. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Ján a Mária, Ondrej a Mária, Monika 

Sv. Jána Bosca, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Od 8.00 k chorým 

1.2. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Veronika, Jozef, Ján a Apolónia 

Jenčovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Stanislav Kovaľ 

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, 
votívna omša 

(biela) 
Prvý piatok 

2.2. So 

07:15 RUŽENEC 
OVČIE 08:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 
08:15 RUŽENEC 
VÍŤAZ 09:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

OBETOVANIE PÁNA, 
sviatok 
(biela) 

Fatimská sobota 

3.2. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Helena, Štefan, Alžbeta a Jozef 

OVČIE 09:00 
+ Jozef a Agnesa Baranovci 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

4. NEDEĽA CEZ ROK 
„C“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
14.30 – modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Spoveď pred 1. Piatkom 
o Víťaz:  

 v utorok 15:00 – 18:00 ;    
o Ovčie:  

 v stredu 16:00 – 18:00.  
• K chorým by sme išli  

o v štvrtok 31. januára  
 od 08.00 z rána  až  doobeda. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok: 
o Víťaz a Ovčie od 15.00. 

• Stretnutie nahlásených párov na snúbeneckú školu bude  
o tento týždeň  v sobotu 2. februára o 18.00  
o na fare v katechetickej miestnosti.  
o Tam sa dohodnú ďalšie stretnutia.  
o Účasť povinná. 

• V nedeľu na konci svätej omši, bude  
o požehnanie  hrdiel so sviecami.  

• V rámci Roka sv. Košických mučeníkov, otec arcibiskup pozýva manželov do košickej katedrály na 
spoločne pripomenutie si jubilea manželov z celej arcidiecézy: 

o 26. mája o 15.00 hod. 25. výročie manželstva 
o 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výročie manželstva.  
o Pri tomto slávení dostanete osobitné požehnanie od nášho otca arcibiskupa.  
o Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019,  a chcú ísť na toto slávenie, nech sa prihlásia 

osobne na fare.  
o Je potrebné vyplniť pár údajov.  

Víťaz: 
• V sobotu na sviatok Obetovania Pána bude  

o fatimský ruženec pred sv. omšou o 08:15  
o o 09.00 bude sv. omša  so slávnostným vstupom,  

 pri ktorom bude požehnanie sviec – hromničiek tu v kostole. 
• Na budúcu nedeľu 3.2. bude  

o o 14.30 v kostole modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.  
Ovčie: 

• V sobotu na sviatok Obetovania Pána bude 
o fatimský ruženec pred sv. omšou o 07:15.  
o o 08.00 bude sv. omša  so slávnostným vstupom,  
 pri ktorom bude požehnanie sviec – hromničiek tu v kostole. 
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