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BOHOSLUŽBY   
NA 7. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

11.2. Po VÍŤAZ 18:00 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Lurdskej, ľub. spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

Pomazanie chorých 

12.2. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Žofie Lackovej 

Féria 
(zelená) 

13.2. St OVČIE 17:00 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 16:00 - 17:00 Ovčie 
Pomazanie chorých 

14.2. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Štefana a Alžbeta Bednárikovci 

Féria 
(zelená) 

15.2. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Juraj Čižmárik, výročná 
VÍŤAZ 18:00 

+ Marta Gondová 

Féria 
(zelená) 

16.2. So VÍŤAZ 07:00 
Vlastný úmysel 

Féria 
(zelená) 

 
spoločná krstná náuka o 11.00 

17.2. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Krištofovej 

VÍŤAZ 10:30 
70: Valentín Sirovič,  

poďakovanie 

6. NEDEĽA CEZ ROK 
„C“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
Podomová zbierka veriacich z 

Hrabkova 

 
ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Na budúcu nedeľu 17.2. od 13.00hod  
o budú chodiť veriaci z Hrabkova a prosiť o milodar,  
o za účelom výstavby nového kostola v Hrabkove.  
o Ak im môžete pomôcť, prijmite ich vo svojej domácnosti, a podporte.  
o Vďační veriaci z Hrabkova. 

• Spoločná krstná náuka bude  
o na budúcu sobotu 16.2. o 11.00 !  
o na fare v katechetickej miestnosti.  

• Vyšlo nové číslo  
o farského časopisu Spektrum  
o na mesiac február 2019.  

Víťaz: 
• Dnes sa  o 15.00 sa pomodlíme  

o korunku k Božiemu milosrdenstvu  
o pred vyloženou Sviatosťou. 

• V pondelok 11.2. je 27. svetový deň chorých.  
o Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať pri večernej sv. omši  vo Víťaze o 18.00.  
o Túto sviatosť môže prijať človek, ktorý je vážne chorý alebo v pokročilom veku staroby a je v milosti 

posväcujúcej.  
o Spovedať preto budeme pred sv. omšou od 16.00 -18.00. 

• V stredu a v sobotu  
o večerná sv. omša nebude ani spoveď pred sv. omšami v utorok a piatok. 

Ovčie: 
• OHLÁŠKY - sobáš v Gréckokatolíckej Cirkvi v Sabinove  

o Róbert Germuška, rímskokatolík, bývajúci v Ovčí a Katarína Biroščiková, gréckokatolíčka, 
bývajúca v Šarišských Michaľanoch, ohlasujú sa po tretí krát (10.2.2019).  

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

• Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých,  
o budeme udeľovanie Sviatosti pomazania chorých pri večernej sv. omši  v stredu o 17.00.  
o Túto sviatosť môže prijať človek, ktorý je vážne chorý alebo v pokročilom veku staroby a je v milosti 

posväcujúcej.  
o Spoveď bude hodinu pred sv. omšou, od 16.00 -17.00.   
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