Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 37. TÝŽDEŇ 2019
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

LITURGIA

9.9.

Po

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)

10.9. Ut

+ Jozef a Helena Sabolovci

OVČIE 18:00

11.9. St
12.9. Št

+ František a Milada Grusovci

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja
85: Heleny

OVČIE 17:00

18: Samuel Uličný

13.9. Pia

VÍŤAZ 18:00

Za tohtoročné prvoprijímajúce deti

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
(biela)

OVČIE 08:00
50:Vladimír Germuška

VÍŤAZ 09:00

14.9. So

Za ZBP Ján Kundrík , kňaz

VÍŤAZ 15:00

Sobáš: J. Kollár – D. Uličná

VÍŤAZ 16:30

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA,
sviatok,
(červená)
sobašná omša je z nasledujúcej
nedele

Sobáš: V. Pavlík – M. Čechová

VÍŤAZ 07:30
+ Valent a Helena, František a Pavol
Sabolovci

15.9. Ne

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,

OVČIE 09:00

slávnosť
(biela)

VÍŤAZ 10:30 – NA DOLINE

zbierka na rádio Lumen

+ Branislav Kráľ, výročná
Za farnosť

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Spolu:
•
•
•

•

•

Na budúcu nedeľu 15.9. bude po sv. omšiach
o zbierka na rádio Lumen.
Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum
o na mesiac september.
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.
o 50., 60. a 65. výročie manželstva. ( nahlásiť do 1.10.2019). Pri tomto slávení dostanete osobitné
požehnanie od nášho otca arcibiskupa. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019, a chcú ísť
na toto slávenie, nech sa prihlásia u mňa osobne.
o 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.
Zmena úradných hodín,
o v stredu bude od 08.00 - 9.30.

Víťaz:
•

•
•

•

•

Stretnutie birmovancov z Víťaza bude
o v kostole v piatok 20.9.2019
o na sv. omši a potom stretnutie.
Dnes sa o 15.00 pomodlíme
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou.
OHLÁŠKY - sobáš 14. septembra vo Víťaze o 15.00
o Jakub Kollár syn rodičov Miroslava a Terézia rod. Kráľová, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí
a Dominika Uličná dcéra rodičov Petra a Moniky rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo
Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.
OHLÁŠKY - sobáš 14. septembra vo Víťaze o 16.30
o Viktor Pavlík syn rodičov Viktora a Heleny rod. Čechovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze
a Miroslava Čechová dcéra rodičov Pavla a Miroslavy rod. Martinákovej, narodená v Prešove,
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po tretí a posledný krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
• Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. Knihy si môžete vydvihnúť
o v nedeľu po sv. omšiach
o tiež v piatok po sv. omší,
o alebo po dohode, na fare dole v katechetickej miestnosti,
o zároveň zaplatiť poplatok 8 Eur na ďalší rok.
o Bližšie informácie u p. Mihaľovej.

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 tretí krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
• Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Stretnutie birmovancov z Ovčia bude
o tu v kostole v Ovčí v stredu 18.9.2019
o na sv. omši a potom stretnutie

