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BOHOSLUŽBY   
NA 6. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

4.2. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

5.2. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Valent Kovaľ 

Sv. Agáty, panny a mučenice, 
spomienka 
(červená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

6.2. St 
OVČIE 17:00 

+ Emil, Vojtech a Valent 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

7.2. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Terézia Miženková 

Féria 
(zelená) 

8.2. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján a Apolónia, Anton, Alojz a Alžbeta 
VÍŤAZ 18:00 

+ Mária, Filip, Peter, Mária a Pavol 

Féria 
(zelená) 

 
Stretnutie birmovancov 

9.2. So 
VÍŤAZ 07:00 
+ Ján Majerník 
VÍŤAZ 17:00 

Pany Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

večerná omša je z nasledujúcej 
nedele 

10.2. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
75: Mária a 75: Štefan Uliční 

VÍŤAZ 10:30 
+ František Magda 

5. NEDEĽA CEZ ROK 
„C“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
15.00 – korunka k BM - Víťaz 

 
ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

• Na budúci piatok 8.2. bude  
- stretnutie všetkých birmovancov, aj z Ovčia,   
- na sv. omši v kostole vo Víťaze.  
- účasť povinná.  
- ospravedlňujú rodičia.   

• Milí veriaci!  
- Zo susednej farnosti veriaci z Hrabkova prosia o možnosť zbierky v našej farnosti, za účelom 

výstavby nového kostola v Hrabkove.  
- Ak im môžete pomôcť, prijmite ich vo svojej domácnosti, kde vás navštívia  

 v nedeľu 17.2. od 13.00h.   
- S vďakou a požehnaním d.o. Miroslav Turák a veriaci s Hrabkova.   

Víťaz: 
• Dnes bude o 14.30 v kostole  

o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.  
o po modlitbe bude pracovne stretnutie horliteľov ruží na fare dole v katechetickej miestnosti.  

• Na budúcu nedeľu 10.2.  o 15.00  
o  pomodlíme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou. 

Ovčie: 
• OHLÁŠKY - sobáš v Gréckokatolíckej Cirkvi v Sabinove  

• Róbert Germuška, rímskokatolík, bývajúci v Ovčí a Katarína Biroščiková, gréckokatolíčka, 
bývajúca v Šarišských Michaľanoch, ohlasujú sa po prvý a druhý krát (3.2.2019).  

• Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
• Zároveň snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 

• Na budúcu nedeľu 10.2.  
• pri sv. omši v Ovčí uvediem do služby mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie pre našu farnosť  

Tomáša Lazoríka,  
1. ktorého poveril touto službou otec arcibiskup dekrétom zo dňa 25.1.2019 č. 57/19, na moju 

žiadosť.  
• Som rád, že Tomáš prijal túto službu, odporúčam  ho do vašich modlitieb. 

 
 


	Liturgia
	Deň
	Dátum
	4.2.
	Po
	Víťaz 18:00


	5.2.
	Víťaz 18:00

	6.2.
	Ovčie 17:00

	7.2.
	8.2.
	Ovčie 17:00
	+ Ján a Apolónia, Anton, Alojz a Alžbeta
	Víťaz 18:00

	9.2.
	10.2.
	Víťaz 07:30
	Za farnosť
	Ovčie 09:00
	75: Mária a 75: Štefan Uliční
	Víťaz 10:30
	+ František Magda


