Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
 Víťaz 473, 082 38 Víťaz
 051-7916235  vitaz@abuke.sk

ÚMYSLY
NA 2. TÝŽDEŇ 2021
DÁTUM

DEŇ

11.1. Po
12.1. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 13.00 – POHR. OBRADY
+ Margita Jenčová Bednáriková
r. Jenčová

VÍŤAZ

Za ZBP Mária Francová a jej rodinu
+ Rudolf Čontofalský

Féria
(zelená)

+ Štefan Sokol

Féria
(zelená)

OVČIE
VÍŤAZ
VÍŤAZ

14.1. Št

16.1. So

OVČIE
VÍŤAZ

Za ZBP Bohuznámej rodiny

VÍŤAZ

Poďakovanie Bohuznámej osoby

VÍŤAZ

Za ZBP Eva Jurčišinová

17.1. Ne

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)

13.1. St

15.1. Pia

LITURGIA

OVČIE

Za farnosť

VÍŤAZ 10.30 (Naživo)
30: manželstva,
Ján a Marta Čechovci

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
(biela)

2. NEDEĽA CEZ ROK
„B“,
slávnosť
(zelená)

Spolu:
• V krabičke „Dobrá novina 2021“, ktorá bola v kostole počas sviatkov sa vyzbieralo:
o vo Víťaze 1493,10 Eur
o v Ovčí 1050 Eur.
o Ďakujem všetkým darcom, ktorí ste takto prispeli pre najchudobnejšie oblasti v Afrike.
o Zbierka bola odoslaná na účet Dobrej noviny.
• Prosím snúbencov, ktorí plánujú svadbu tento rok,
o nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára telefonicky alebo mailom.
• V čase prísneho lockdownu, uprednostňujte kontakt s farským úradom telefonicky alebo mailom.
o Viem, že mnohí z vás ma nesledujete cez internet, som vám k dispozícii cez telefón, kľudne ma
kontaktujte v prípade akýchkoľvek informácii.
o Dať na sv. omšu môžete tiež telefonicky.
• Pod dnešnom sviatku Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.
o Stromčeky ako ozdoba a tiež betlehem ak je v osobitnej kaplnke môžu zostať až do 2. februára, do
sviatku Obetovania Pána.
• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na január 2021.
o Časopis vám bude doručený.
Víťaz:
• Prispieť v zbierke služobníkom môžete v tomto čase aj tak, že vhodíte obálku s milodarom na ktorej
napíšete meno a priezvisko s číslom domu do poštovej schránky na fare pri dverách.
• Farský kostol je otvorený každý deň, po mreže pre súkromnú modlitbu.
o V predsieni kostola je aj trojkráľová voda.
Ovčie:
• V predsieni kostola nájdete trojkráľovú vodu.
• Pohrebné obrady + Margity Jenčovej Benárikovej r. Jenčovej sú len pre najbližšiu rodinu,
o v tomto čase len 6 ľudí aj s kňazom a kantorom, pri hrobe, kde sa uskutočnia pohrebné obrady.
o ostatní sa spájajte len duchovne cez modlitbu.

