Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 35. TÝŽDEŇ 2019
DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

26.8. Po

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)
Sv. Moniky, spomienka
(biela)
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka
(biela)
Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa, spomienka,
(červená)

DÁTUM

27.8. Ut

+ Štefan a Mária

OVČIE 18:00

28.8. St
29.8. Št

+ Klaudia Kráľová

VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja
Za ZBP Jozef Pavlík

OVČIE 17:00

30.8. Pia

Za ZBP pútnikov v Krakove

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)

+ Ladislav Uličný

VÍŤAZ 07:00

31.8. So

Za živých a mŕtvych predkov v rodine

VÍŤAZ 12:00 – NA SĽUBICI

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
(biela)

Za ZBP Jozefa Gregu a jeho rodinu

VÍŤAZ 07:30
+ František a Juliana

1.9.

Ne

OVČIE 09:00

Za ZBP rodinu Róbert Kráľ

VÍŤAZ 10:30

50: Peter Novotný
*ďalšie oznamy na druhej strane...

22. NEDEĽA cez rok „C“,
slávnosť
(zelená)
Víťaz - 14.30 modlitba ruženca

Vítaz - zbierka pre farnosť Hraň

Spolu:
•
•

•

Spovedanie pred sv. omšami preto nebude.
Sv. omša na kopci Sľubica bude na budúcu sobotu 31.8.2018 o 12.00.
o Prosím o modlitbu za dobre počasie na tento deň.
o V prípade veľmi zlého počasia by bola sv. omša preložená.
1. septembra 2019 si pripomenieme blahorečenie Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.
o Vo Vysokej nad Uhom bude
o o 9.30 modlitba sv. ruženca;
o o 10.30 sv. omša, ktorú celebruje Mons. Marek Forgáč, biskup;
o od 13.00 do 15.00 svedectvá, piesne, modlitby a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
o Kvôli organizačnému zabezpečeniu žiadame farnosti a organizované skupiny, aby sa vopred prihlásili
na stránke annakolesarova.sk.

Víťaz:
•
•
•

Na budúcu nedeľu 1.8. bude
o o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
V stredu sv. omša nebude.
Zbierka: „Vladimír Čech, správca farnosti „Nájdenia sv. Kríža“ v Hrani,
o obraciam sa na Vás rodákov v mene svojej farskej rodiny s prosbou o pomoc pri vymaľovaní interiéru
nášho kostola v Hrani.
o Za posledných viac ako 10 rokov sa urobilo veľa prace pri obnove nášho kostola.
o Zreštauroval sa hlavný oltár a bočné oltáre, kazateľnica.
o Opravil sa orgán, dvere na kostole a v sákrestii.
o Keďže praktizujúcich veriacich , ktorí navštevujú a podporujú kostol je pomerne málo, cca 250,
preto budeme veľmi vďačný za každý váš finančný milodar“.
o Zbierka sa uskutoční 1. septembra po sv. omšiach v nedeľu pri dverách.
o Vďačný veriaci z farnosti Hraň.

Ovčie:
•

OHLÁŠKY - sobáš 31. augusta 2019 v Jablonove
o Štefan Šimčík syn rodičov Štefana a Márie rod. Timkovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí
a Eva Molčanová dcéra rodičov Petra a Viery rod. Čurillovej, narodená v Levoči, bývajúca v
Jablonove, ohlasujú sa po tretí krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.

