Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 17. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

25.4. Po

VÍŤAZ 18:00

26.4. Ut

VÍŤAZ 18:00

27.4. St
28.4. Št

Za ZBP rodiny Čechovej

OVČIE 18:00

Za ZBP Štefan Baloga

VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja
+ Anna a Pavol, Štefan a Anna

OVČIE 17:00

29.4. Pia

+ Jozef, Anna, Peter, Helena a Jozef

VÍŤAZ 18:00

40: Anna Uličná a jej rodinu

VÍŤAZ 07:00
+ Pavol Čech

30.4. So

VÍŤAZ 15:00

SV. MARKA, EVANJELISTU,
sviatok
(červená)
Féria vo veľkonočnom období
(biela)
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz
Féria vo veľkonočnom období
(biela)
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie
Féria vo veľkonočnom období
(biela)
SV. KATARÍNY SIENSKEJ,
patrónky Európy, sviatok
(biela)
Stretnutie birmovancov

Féria vo veľkonočnom období
(biela)

Sobáš: B. Bednár – J. Jenčová

sobašná omša je z nasledujúcej
nedele

+ Jozef, Štefan, Peter a Apolónia

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(biela)

VÍŤAZ 7:30

1.5.

LITURGIA

Ne

OVČIE 09:00

+ Terézia Kollárová

VÍŤAZ 10:30

Za miestnych hasičov
*ďakšie oznamy na druhej strane...

vo farskom kostole:

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA
ROBOTNÍKA,
odpustová slávnosť
(biela)

Spolu:
• Dnes sa o 15.00 vo farskom kostole pomodlíme
o slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva,
o pred vyloženou Sviatosťou.
o pozývam všetkých uctiť si a osláviť Božie milosrdenstvo.
• Vyšlo nové číslo časopisu Spektrum
o na mesiac máj 2022.
• Na budúcu nedeľu 1.5. slávime vo farskom kostole odpustovú slávnosť
o zasvätenú sv. Jozefovi robotníkovi.
o slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebruje Jozef Žvanda,
o ktorý pôsobí ako kaplán v univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtáššáka v Ružomberku.
Víťaz:
• V máji sa modlievame - spievame litánie loretánske pred každou sv. omšou s kňazom.
o v nedeľu pred obidvoma sv. omšami.
• V pondelok večer po sv. omši bude
o nácvik piesni pre deti
o ktoré chcú spievať pri detskej sv. omši.
• V utorok večer pokračujem detskými sv. omšami.
o po sv. omši bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi na fare v katechetickej miestnosti.
o na detskú sv. omšu pozývam všetky deti nielen prvoprijímajúce a aj ich rodičov.
• Vo štvrtok začíname sv. omše v kostole sv. Ondreja.
• Výmena ružencových tajomstiev s modlitbou posvätného ruženca
o sa prekladá až na budúcu nedeľu 8.5.,
o aby ste sa na odpustovú slávnosť mohli venovať svojím najbližším.
• OHLÁŠKY - sobáš 30. apríla 2022 vo Víťaze o 15.00
o Branislav Bednár syn rodičov Mariána a Svetlany rod. Marušákovej, narodený v Prešove, bývajúci
vo Víťaze a Juliána Jenčová dcéra rodičov Štefana a Moniky rod. Dubeckej, narodená v Prešove,
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke
nech to nahlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
Ovčie:
•

•

OHLÁŠKY - sobáš 30. apríla 2022 v Prešove
o Lukáš Jenča syn rodičov Viktora a Anny rod. Uličnej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Júlia
Poláčková dcéra rodičov Stanislava a Slávky rod. Kočíkovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v
Prešove, ohlasujú sa po tretí krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na
farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
V stredu večer pokračujem detskými sv. omšami.
o po sv. omši bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v kostole.
o na detskú sv. omšu pozývam všetky deti nielen prvoprijímajúce a aj ich rodičov.

