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ÚMYSLY   

NA 7. TÝŽDEŇ 2021 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

15.2. Po VÍŤAZ 
+ Valent a Mária 

Féria 
(zelená) 

16.2. Ut VÍŤAZ 
Za ZBP rodiny Petra Blizmana 

Féria 
(zelená) 

17.2. St 

VÍŤAZ 
+ Anton, Štefan, Andrej a Mária 

OVČIE 
+ Roman Haľko 

VÍŤAZ 18.00 (Naživo) 
+ Valent Sirovič 

POPOLCOVÁ STREDA 
(fialová) 

 
Deň pokánia a pôstu 

 

18.2. Št VÍŤAZ 
65: Mária Vihonská a jej rodinu 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

19.2. Pia 
OVČIE 

+ Mária Čižmáriková, výročná 
VÍŤAZ 

40: Ondrej Krokus 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
Krížová cesta:18:00 - Víťaz 

(Naživo) 

20.2. So VÍŤAZ 
Za ZBP rodín prístrešia ku „Širokému“ 

Féria 
(zelená) 

21.2. Ne 

VÍŤAZ 
Za farnosť 
OVČIE 

+ Marek Čižmárik, výročná 
VÍŤAZ 10.30 (Naživo) 

Za ZBP novomanželov Konečných 

1. PÔSTNÁ NEDEĽA „B“, 
(fialová) 

 
Začiatok zbierky na charitu - jar 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



Spolu:  
• Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie.  

o V tento deň je v celej Cirkvi deň pokánia a tiež prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  
o Sv. omšu budeme vysielať naživo o 18.00. 

•    V piatok o 18.00 budeme z nášho farského kostola vysielať naživo krížovú cestu.  
o Odkaz nájdete na našej webovej stránke (www.farnostvitaz.sk) 

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

•    Na budúcu nedeľu by mala byť jarná zbierka na Charitu.  
o Súčasná situácia nám neumožňuje vykonať túto zbierku tradičným spôsobom. 
o Na túto zbierku môžete prispieť:  

 vhodením milodaru do pokladničky vo farskom kostole 
 šekom, ktoré nájdete v predsieni kostola  
 poukázaním milodaru priamo na účet. Číslo účtu a variabilný symbol nájdete na plagáte na výveske 
 načítaním QR kódu na plagáte v mobilnej aplikácii 

             Zbierka bude trvať dlhšiu dobu nielen v túto prvú pôstnu nedeľu.  
 
Víťaz: 

• Farský kostol je otvorený každý deň, pre súkromnú modlitbu. 
 
Ovčie:   

http://www.farnostvitaz.sk/
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