Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 26. TÝŽDEŇ 2021
DÁTUM

DEŇ

28.6. Po

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 18:00

+ Ladislav, kňaz

VÍŤAZ 07:00

+ Mária a Ján Haľkovci

29.6. Ut

OVČIE 17:00
Za farnosť

VÍŤAZ 18:00

+ Mária, Jozef a František Balogovci

VÍŤAZ 08:00

30.6. St
1.7.

Št

2.7. Pia

Vlastný úmysel

OVČIE 18:00

Prikázaný sviatok
Féria
(zelená)
Celodenná farská poklona
Víťaz od 08.30 – 14.30
Ovčie od 15.00 – 18.00
Féria
(zelená)

k chorým Ovčie – od 09.00

+ Mária, Štefan, Peter a Štefan Čechovci

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz

OVČIE 17:00

Návšteva preblahoslavenej
Panny Márie,
sviatok
(biela)

+ Anna Pokutová

VÍŤAZ 18:00

Za živých a mŕtvych členov RB

VÍŤAZ 15:00
VÍŤAZ 07:30

70: Pavol Jenča č.348

Ne

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV,
slávnosť
(červená)

VÍŤAZ 18:00

Sobáš: J. Kundrik – B. Iskrová

4.7.

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz

Spoveď 15:00 - 18:00 Ovčie

VÍŤAZ 07:00

So

večerná omša je z nasledujúcej
slávnosti

60: Mária Novotná a jej rodinu

+ Berta Magdová

3.7.

LITURGIA

Sv. Irenej, biskup a mučeník,
spomienka
(červená)

OVČIE 09:00
Za farnosť

VÍŤAZ 10:30

60: Pavol Biroš a + Ján Biroš, kňaz

k chorým Víťaz – od 08.00

k chorým Víťaz – od 08.00

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA,
sviatok
(červená)
sobášná omša je z nasledujúcej
nedele

14. NEDEĽAV ROKU - B
slávnosť
(zelená)
14.30 modlitba ruženca - Víťaz

Spolu:
•
•
•

Od pondelka 28. júna 2021 v našom okrese Prešov sú bohoslužby v kostole povolené: v interiéri do 75%
miest na sedenie a do 50% miest na státie.
Spoveď pred 1. piatkom, Ovčie: v stredu 15:00 – 18:00, Víťaz: v pondelok a vo štvrtok 15:00 – 18:00.
V utorok 30. júna bude v našej farnosti celodenná poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Začne vo
farskom kostole vo Víťaze, kde bude najskôr sv. omša o 8.00 a po nej od 08.30 do 14.30, kedy bude
zakončená požehnaním. Vzadu na stolíku je papier na ktorý sa môžete zapísať na adoráciu. Je rozdelený po
pol hodine, aby stále bol niekto pred sviatosťou. V Ovčí bude pokračovať od 15.00 do 18.00, po nej bude
sv. omša. V piatok adorácia nebude.

• „Letný tábor Víťaz 2021“ od 26.7 pondelka do 30.7. piatka. Naša farnosť a saleziánski misijní
dobrovoľníci organizujú letný detský tábor „Víťaz 2021“. Témou tábora sa bude niesť pod
názvom „Ži naplno!“ Uskutoční sa v dňoch 26.- 30.7.2021. Je určený pre deti od 5 do 15 rokov.
Cena pre jedno dieťa je 25 eur. Prihlášky sa nachádzajú vzadu v kostole. Po vyplnení ich môžete
spolu s peniazmi doniesť do sákrestie kostola po každej sv. omši. Prihlasovať sa môžete do 18.7.
2021. Na tábore by sme chceli zabezpečiť pre deti obed, preto hľadáme kuchárky - mamičky,
ktoré by mohli pomôcť s prípravou jedla v sále nad škôlkou. Animátori aj deti vám budú veľmi
vďační. Ohlásiť sa môžete Márii Mihokovej. Info o saleziánskych dobrovoľníkoch, aby ľudia
vedeli kto sme :) Saleziánski misijní dobrovoľníci sú skupinka mladých ľudí z celého Slovenska,
ktorí sa 6 mesiacov pripravujú na Malú misiu na Ukrajine, avšak z dôvodu pandémie sa misie
zúčastniť nemôžu. Už druhý rok teda budú robiť tábory v rôznych slovenských dedinkách a
mestách. Radi chcú prísť aj k nám a pomôcť nám s táborom.
Víťaz:
K chorým pôjdem vo štvrtok 1. júla:

•

v piatok 2. júla:

•

•

•

•
Ovčie:
•

•
•

1. smer od Ovčia, 2. okolo obecného úradu, 3. Vyšný konec
4. od centra smer Kluknava

1. ulica Kantor , 2. Bolček, 3. Za Jarkom, 4. Za Mostkom,
5. Na Dluhé, 6. od centra smer Široké
Začínam stále od 08.00 z rána až doobeda.
OHLÁŠKY - sobáš 3. júla 2021 vo Víťaze
o Jozef Kundrik syn rodičov Jozefa a Magdalény rod. Čechovej narodený v Krompachoch, bývajúci vo
Víťaze a Barbora Iskrová dcéra rodičov Františka a Marty rod. Čechovej, narodená v Prešove,
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.
OHLÁŠKY - sobáš 3. júla 2021 v Prešove
o Timotej Čech syn rodičov Stanislava a Moniky rod. Stahovcovej narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Veronika Frajtová dcéra rodičov Jána a Heleny rod. Mackovej, narodená v Prešove,
bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.
OHLÁŠKY - sobáš 3. júla 2021 vo farnosti Parchovaný
o Ľuboš Adamkovič syn rodičov Ľuboša a Gabriely rod. Vlachovej narodený v Levoči, bývajúci vo
Víťaze - Doline a Kristína Žotaniová dcéra rodičov Jaroslava a Márie rod. Kovalčinovej, narodená v
Trebišove, bývajúca v Parchovanoch, ohlasujú sa po tretí krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej
prekážke nech to nahlási na farskom úrade. S
o núbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Na budúcu nedeľu 4.7. o 14.30 bude modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
OHLÁŠKY - sobáš 3. júla 2021 vo farnosti Markušovce
o Lukáš Lazorík syn rodičov Petra a Marty rod. Kleščovej narodený v Krompachoch, bývajúci
v Ovčí a Veronika Džačárová dcéra rodičov Valenta a Evy rod. Kapustovej, narodená v Levoči,
bývajúca v Lieskovanoch, ohlasujú sa po tretí krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to
nahlási na farskom úrade.
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Na budúcu nedeľu 4.7. bude po sv. omši výmena ružencových tajomstiev.
K chorým pôjdem v stredu od 09.00 h.

