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BOHOSLUŽBY 
NA 37. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

7.9. Po VÍŤAZ 18:00 
Traja Košickí mučeníci, 

spomienka 
(červená) 

8.9. Ut 
VÍŤAZ 17:00 – NA DOLINE 

Za poďakovanie Bohu Bohuznámej osoby 
OVČIE 18:00 

+ Bartolomej a Žofia Jenčovci 

NARODENIE PANNY MÁRIE, 
sviatok 
(biela) 

 
odpust na Doline 

9.9. St 
OVČIE 18:00 

Za ZBP novomanželov Humeňanských 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

10.9. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Ján, Žofia, Mária, Filoména a František 

Féria 
(zelená) 

11.9. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján Humeňanský 
VÍŤAZ 18:00 

+ Štefan a Anton Gregovci 

Féria 
(zelená) 

12.9. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Viktória Novotná 
OVČIE 14:00 

Sobáš: Jakub Harasthy – VeronikaBalogová 

Najsvätejšieho mena Panny Márie, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

13.9. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Mária a Ján Haľkovci 

OVČIE 09:00 
+ Valent, Barbara a Róbert 

VÍŤAZ 10:30 
1. sväté prijímanie 

24. NEDEĽA cez rok „A“, 
slávnosť 
(zelená) 

 
 

Zbierka na Boží hrob 

 
*Ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

•    Na budúcu nedeľu 13.9. bude  
o po svätých omšiach zbierka na Boží hrob,  
o ktorá bola presunutá je  z 10. - 11.4.,    
o kedy sa obrady slávili bez účasti veriacich. 

• V utorok 8.9. na sviatok Narodenia Panny Márie bude  
o svätá omša na Doline o 17.00,  
o ktorú bude celebrovať Štefan Kaňuk,  
o duchovný správca školy sv. Moniky v Prešove. 

• Birmovka bude spočívať v ročné aktívnej príprave. 
o Bude každé dva roky ako doteraz.  
o Prihlásiť sa budete môcť po Veľkej Noci 2021 a od septembra sa začne príprava.  

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  
o na mesiac september.   

Víťaz: 
• Na budúcu sobotu 12.9. bude  

o stretnutie členov modlitbovej skupiny Pátra Pia.  
• Generálka prvoprímajúcich detí bude  

o v piatok 11.9. o 16.00 v kostole.  
o Spoveď  prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v sobotu 12.9. o 10.00.  
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj počas týždňa v utorok alebo v piatok pred sv. omšou.  

• Na budúcu nedeľu 13.9. bude  
o vo Víťaze 1. sväté prijímanie o 10.30.  
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 

• Božie milosrdenstvo  
o sa prekladá o týždeň na 20. septembra 

• Dnes o 14.30 je  
o výmena ružencových tajomstiev s modlitbou posvätného ruženca tu v kostole. 

Ovčie:  
• Dnes po sv. omši je  

o výmena ružencových tajomstiev.  
• V stredu po sv. omši bude  

o stretnutie prvoprijímajúcich detí.   
• OHLÁŠKY - sobáš 12. septembra v Ovčí o 14.00 

o Jakub Harasthy syn rodičov Miroslava a Marcely rod. Štundovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v 
Michalovciach a Veronika Balogová dcéra rodičov + Jozefa a Evy rod. Bujnovskej, narodená v Prešove, 
bývajúca v Ovčí, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

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