Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 37. TÝŽDEŇ 2021
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

13.9. Po

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 07:30

Za ZBP rodiny Čechovej

14.9. Ut

OVČIE 09:00

30: Mária Novotná

VÍŤAZ 07:30

slávnosť
(biela)

60: Pavol Šuster

deň pracovného pokoja
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov, spomienka
(červená)

+ Žofia Gregová a Terézia Miškufová

OVČIE 17:00

+ Anna Škropeková

Féria
(zelená)

+ Ján Majerník

Stretnutie všetkých birmovancov

VÍŤAZ 18:00

VÍŤAZ 07:00

18.9. So

+ Viktor Novotný

VÍŤAZ 07:30

OVČIE 09:00
VÍŤAZ 10:30

Zbierka na rádio Lumen

Za ZBP Mária Hudáková
+ Jozefína

*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)

25. NEDEĽAV ROKU „B“
slávnosť
(zelená)

50: manželstva, Mária a Jozef Novotní

19.9. Ne

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA,
sviatok,
(červená)

+ Branislav

VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja

17.9. Pia

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz

Vlastný úmysel

VÍŤAZ 17:00 – NA DOLINE

16.9. Št

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

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,

OVČIE 09:00

15.9. St

LITURGIA

Spolu:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Na budúcu nedeľu 19.9. bude
o po svätých omšiach zbierka na rádio Lumen.
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla,
o že súčasťou privítania Svätého Otca Františka na Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých
farnostiach, a to dnes 12. septembra 2021 o 15.30 v trvaní piatich minút.
o ďalej sa odporúča, aby počas prítomnosti Svätého Otca na Slovensku bola vyvesená na kostole
alebo na budove farského úradu vatikánska zástava.
Balík pútnika si môžete vyzdvihnúť
o v Ovčí v sákrestii kostola,
o vo Víťaze po sv. omší dnes o 07.30 a po korunke Božieho Milosrdenstva
 v katechetickej miestnosti na fare.
Spoveď pre tých čo idú na stretnutie so sv. otcom Františkom bude
o v pondelok od 16.00 – 18.00 vo Víťaze
Odchod autobusu na stretnutie so sv. Otcom pre nahlásených je
o v utorok o 11.00 spred kostola vo Víťaze.
Sv. omša na Doline v stredu bude o 17. 00,
o aby ste mohli pozerať sv. Otca v televízii.
Stretko so všetkými birmovancami
o aj z Ovčia je vo Víťaze v kostole po v. omši v piatok 17.9.2021.
Chcem sa poďakovať Petrovi Balogovi za službu vo farskej ekonomickej rade a tiež ako kurátorovi.
Peter sa vzdal k 1.9. 2021 tejto služby.
o Chcem mu popriať veľa úspechov a požehnania ako prednostovi mesta Gelnica.
Došli podielové knihy SSV.
o Môžete si ich vyzdvihnúť v sákrestii kostola v Ovčí alebo vo Víťaze u p. Mihaľovej počas týždňa.
Buďte zodpovedný, aby sa nevyberali knihy pol roka. Treba zaplatiť poplatok aj na ďalší rok.

Víťaz:
•
•

Ovčie:

Dnes sa o 15.00 pomodlíme
o

korunku Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou.

OHLÁŠKY - sobáš 18. septembra v Granči Petrovciach
o Vladimír Čech syn rodičov Vladimíra a Evy rod. Haladejovej, narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Jana Michlíková dcéra rodičov Jozefa a Jany rod. Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca
v Granči Petrovciach, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.

