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BOHOSLUŽBY   
NA 14. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

1.4. Po VÍŤAZ 18:00 Féria v pôstnom období 
(fialová) 

2.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
85: Františka Jurčišinová 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

3.4. St 
OVČIE 18:00 

+ Ján a Mária Magdovci 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

4.4. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Štefan Stahovec 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

5.4. Pia 
OVČIE 17:00 

30: Mária Čigarská 
VÍŤAZ 18:00 

+ Viktor Novotný 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
Krížové cesty:   
16:30 -  Ovčie 
18:00 -  Víťaz 

6.4. So 

VÍŤAZ 07:00 
Za živých a mŕtvych  
členov ruž. bratstva  

OVČIE 17:00 
Za živých a mŕtvych  
členov ruž. bratstva 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
večerná omša je z nasledujúcej nedele 

7.4. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
85: Mária Zeleňáková 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Vladimír Jenča 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

5. PÔSTNÁ NEDEĽA „C“, 
(fialová) 

 
Krížové cesty:  
13:30 -  Ovčie 
14:30 -  Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



Spolu:  
• Spoveď pred 1. piatkom    

o Víťaz:  
 v utorok 15:30 – 18:00 ;    

o Ovčie:  
 v stredu 16:30 – 18:00.  

• Dávam vám do pozornosti tohtoročné veľkonočné spovedanie,  
o ktoré nájdete, na výveske pred kostolom,  
o v našom časopise, ako aj na našej webovej stránke. 

• K chorým by sme išli  
o vo Veľkom týždni v pondelok 15. apríla od 08.00 z rána  až  doobeda.  
o Prosím nahláste tých chorých ku ktorým nechodíme bežne pred prvým piatkom, k tým pôjdeme 

automaticky.  
o Tiež nahláste v sákrestii kostola mená tých chorých, ktorým máme zaniesť Eucharistiu na Veľkonočnú 

nedeľu. 
• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  

o Víťaz a Ovčie od 15.00. 
• Pred piatou pôstnou nedeľou je zvykom zahaľovať kríže, ktoré zostanú zahalené až do konca slávenia 

Utrpenia smrti Pána na Veľký piatok. 
Víťaz: 

• V sobotu 4. mája sa chystá  
o púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.  
o Objednaný je už autobus. Kto má záujem o túto púť zapíšte sa v sákrestii kostola, aby  p. Uličná 

vedela či objednať aj druhý autobus.   
o Bližšie informácie budú upresnené.  
o Ďakujem za pochopenie. 

• Fatimská pobožnosť začína  
o v sobotu ráno o 7.00,  
o po nej bude sv. omša. 

• Na budúcu nedeľu 7.4. bude  
o krížová cesta o 14.30  
o po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 

Ovčie: 
• Po zmene času sú sväté omše  

o v stredu už o 18.00. 
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