Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 36. TÝŽDEŇ 2019
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 08:00 – VENI SANCTE

2.9.

Po

Za farnosť

OVČIE 09:00– VENI SANCTE
Za školákov a učiteľov

3.9.

Ut

VÍŤAZ 18:00
+ František a Helena Novotní

OVČIE 18:00

4.9.
5.9.

St
Št

+ Imrich a Alžbeta Grusovci

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja
+ Pavol Galdun

OVČIE 17:00

6.9. Pia

+ Jozef a Viktor Šimčíkovci

VÍŤAZ 18:00

LITURGIA

Votívna omša „O Duchu Svätom“
(červená)
začiatok školského roka
Sv. Gregora Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi , spomienka
(biela)

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz
Féria
(zelená)

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie
Féria
(zelená)
k chorým od 08.00
Votívna omša „O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom“
(biela)

+ Valent a Helena Sabolovci

VÍŤAZ 07:00

7.9.

So

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

VÍŤAZ 15:00

Sobáš: L. Kinder – T. Jenčová

VÍŤAZ 07:30
Za urovnanie sporov v rodine

8.9.

Ne

OVČIE 09:00

+ Apolónia Humeňanská, výročná

VÍŤAZ 10:30 – NA DOLINE
Za farnosť

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Traja Košickí mučeníci,
spomienka
(červená)
sobašná omša je z nasledujúcej
nedele

23. NEDEĽA cez rok „C“,
slávnosť
(zelená)
odpust na Doline
Víťaz – 15.00 korunka k BM

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 vo štvrtok 5. septembra
o od 08.00 z rána až doobeda.
Vyložená sviatosť na prvý piatok:
o Víťaz a Ovčie od 15.00.
Na budúcu nedeľu 8.9. bude
o odpustová slávnosť na Doline o 10.30 v kaplnke narodenia Panny Márie.
o Hlavným celebrantom a kazateľom bude Štefan Novotný, rektor kňazského seminára sv. Karola
Boromejského v Košiciach.
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov, otec arcibiskup pozýva manželov do košickej katedrály na
spoločne pripomenutie si jubilea manželov pri sv. omši v nedeľu 13. októbra o 15.00 hod. - 50., 60. a 65.
výročie manželstva. ( nahlásiť do 1.10.2019).
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 u mňa
osobne. Je potrebné vyplniť pár údajov.
V nedeľu 22. septembra v Bratislave sa uskutoční už tretí Národný pochod za život.
o Kto by mal záujem nech sa nahlási v sákrestii kostola.
o Stretnutie všetkých nahlásených by bolo 17. septembra v utorok, kde by sme sa dohodli na konkrétnom
postupe.

Víťaz:
•
•
•

•

•

Dnes bude o 14.30
o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
Na budúcu nedeľu sa o 15.00 pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou.
OHLÁŠKY
o sobáš 7. septembra vo Víťaze o 15.00 – Lukáš Kinder syn rodičov Ľudovíta a Márie rod.
Záhradníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskom Podhradí a Tatiana Jenčová dcéra rodičov
Štefana a Janky rod. Martovovej, narodená v Gelnici, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po tretí
a posledný krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Zbierka:
o „Vladimír Čech, správca farnosti „Nájdenia sv. Kríža“ v Hrani, sa obracia na Vás rodákov v mene
svojej farskej rodiny s prosbou o finančnú pomoc pri vymaľovaní interiéru kostola v Hrani. Keďže
praktizujúcich veriacich , ktorí navštevujú a podporujú kostol je pomerne málo, obracia sa na nás
s touto pomocou. Zbierka je dnes po sv. omšiach v nedeľu pri dverách. Vďačný veriaci z farnosti
Hraň.
Poďakovanie za letný tábor 2019.
o Týmto sa chcem poďakovať všetkým ktorí podporili, pripravili a pomohli pri tohtoročnom letnom
tábore 2019 vo Víťaze. Konkrétne všetkým animátorom, p. Bartošovi, p. Majerníkovej a Pellovej, p.
Šofrankovej – PD Branisko, p. Krokusovej, p. Čechovej, firme Armstrong a všetkým dobrodincom za
finančnú, modlitbovú a inú pomoc. ĎAKUJEM.

Ovčie:
•

OHLÁŠKY - sobáš 14. septembra v Prešove - Solivar
o Tibor Kráľ syn rodičov Pavla a Marty rod. Čigarskej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Denisa
Kolarčíková dcéra rodičov Jaroslava a Moniky rod. Feckovej, narodená v Prešove, bývajúca v Prešove,
Solivare, ohlasujú sa po prví a druhí krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.

