Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 48. TÝŽDEŇ 2021
DÁTUM

DEŇ

29.11. Po

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 17:00 - SÚKROMNÁ
+ Ján a Mária, Anton a Alžbeta

VÍŤAZ 18:00- kostol sv. Ondreja–

30.11. Ut
1.12. St
2.12. Št
3.12. Pia

4.12. So

NAŽIVO - SÚKROMNÁ

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA:
sv. Barbory v Ovčí - 29. výročie

SV. ONDREJA, APOŠTOLA,
sviatok
(červená)
Odpustová slávnosť
sv. Ondreja vo Víťaze
Féria v adventnom období
(fialová)

+ Andrej a Anna, Ondreja
a Barbora Uliční
OVČIE 17:00 - SÚKROMNÁ
+ Jozef, Agnesa, Marta a Anna Baranovci
Féria v adventnom období
VÍŤAZ 07:00 - SÚKROMNÁ
(fialová)
Za ZBP Ján Blizman
OVČIE - SÚKROMNÁ
Sv. Františka Xaverského, kňaza,
+ Valent a Barbora, Ján a Mária
spomienka
VÍŤAZ 18:00 - SÚKROMNÁ
(biela)
+ Štefan Čech
VÍŤAZ 07:00 - SÚKROMNÁ
Za živých a mŕtvych členov RB
Féria v adventnom období
(fialová)
OVČIE - SÚKROMNÁ
Sv.
Barbory,
panny a mučenice
Za živých a mŕtvych členov RB

OVČIE 10:30 – NAŽIVO

5.12. Ne

LITURGIA

Féria v adventnom období
(fialová)

- SÚKROMNÁ
65: manželstva, manželov Čechovcov
VÍŤAZ - SÚKROMNÁ
+ Štefan Sokol, výročná

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
v roku „C“,
slávnosť,
(fialová)

Odpustová slávnosť
sv. Barbory v Ovčí

Spolu:
•
•
•
•
•
•
•

Z dôvodu opatrení súvisiacich s lockdownom
o sv. omše sa slávia bez účasti veriacich až do odvolania.
Platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky.
Úmysly ktoré som prijal budem slúžiť vždy v daný deň súkromne v kostole.
o Na výveske nájdete aj časy v ktorých budem slúžiť, aby ste sa vedeli duchovne spojiť.
Kostol je otvorený každý deň
o od 08.00 – 17.00 k individuálnej súkromnej modlitbe.
V prípade individuálnej sv. spovede, krstu alebo pohrebu kontaktujte ma
o telefonicky alebo osobne na fare.
Svätú omšu v nedeľu budeme vysielať o 10.30 na našom YouTube kanáli.
o Odkaz nájdete aj na našej webovej stránke. Ďakujem.
Pokiaľ ide o adventnú zbierku na charitu: prispieť môžete počas celého adventného obdobia A to:
o milodarom v kostole (pokladníčka za mrežami)
o QR kódom - nájdete ho na letáčikoch v kostole ale bo na plagáte pred kostolom
o Poštovou poukážkou – nájdete ju v kostole

