Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 21. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

23.5. Po
24.5. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

OVČIE 17:00

+ Ján a Apolónia Humeňanskí

OVČIE 17:00
VÍŤAZ 18:00

Za ZBP Katarína Stašiková

OVČIE 18:00

25.5. St

+ Renáta

VÍŤAZ 07:00
Za farnosť

26.5. Št

LITURGIA

Féria vo veľkonočnom období
(biela)
Féria vo veľkonočnom období
(biela)

Spoveď 16:30 - 18:00 Víťaz
Sv. omša za účastí detí 
Féria vo veľkonočnom období
(biela)

Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie
Sv. omša za účastí detí 
večerná omša je
z nasledujúcej slávnosti

OVČIE 17:00

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
slávnosť
(biela)

VÍŤAZ 18:00

Prikázaný sviatok

VÍŤAZ 18:00

Féria vo veľkonočnom období
(biela)
Féria vo veľkonočnom období
(biela)
Spoveď detí o 10.00 - Ovčie

+ Jozef Magda

+ František Čech č.61

27.5. Pia

Za ZBP pre Bohuznámu osobu

VÍŤAZ 07:00

28.5. So

+ Štefan Novotný

VÍŤAZ 7:00

29.5. Ne

Za ZBP Stanislav, František, Mária, Pavol
a ich rodiny

VÍŤAZ 09:00
+ Jozef

OVČIE 10:30

1. sv. prijímanie
*ďalšie oznamy na druhej strane...

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
slávnosť
(biela)
Zbierka na masmédia

Spolu:
•
•

•

Na budúcu nedeľu 29.5. 2022 júna bude
o po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédia.
Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje
o strieborné jubileum - 25. výročie manželstva.
o pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom.
o nahlásiť sa môžete na do konca mája 2022.
Plánujeme púť do Ríma, Assisi a Florencie
o termín 4. – 11. septembra 2022.
o bližšie informácie na plagáte na výveske.
o hlásiť sa môžete na fare do 12. júna 2022.

Víťaz:
• Na budúcu nedeľu je 1.sv. prijímanie v Ovčí o 10.30.
o Preto sú sv. omše vo Víťaze skôr o 07.00 a o 09.00.
•

OHLÁŠKY - sobáš 28. mája 2022 vo farnosti Nižná Šebastová
o Dušan Novotný syn rodičov Petra a Márie rod. Štofaňákovej, bývajúci vo Víťaze a Klaudia
Sajdáková dcéra rodičov Jozefa a Aleny rod. Grohoľovej, bývajúca v Ľuboticiach ohlasujú sa po
tretí krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.

•

OHLÁŠKY - sobáš 4. júna 2022 v Spišskej Kapitule
o Michal Čech syn rodičov Pavla a Miroslavy rod. Martiňákovej, narodený v Prešove, bývajúci vo
Víťaze a Simona Baranová dcéra rodičov Petra a Evy rod. Kožuškovej, narodená v Levoči, bývajúca
v Spišskom Podhradí, ohlasujú sa po prvý a druhý krát.
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
V sobotu ráno 28.5. bude
o po sv. omši tu v kostole stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,
o po sv. omši bude polhodinová adorácia zakončená Eucharistickým požehnaním.

•

•

•

Skúška šiat prvoprijímajúcich deti bude
o v utorok 24. mája
o na fare vo Víťaze po svätej omši.
Plánujeme rozpis lektorov ktorý budú čítať v nedele.
o Tí, ktorý sa nahlásili na lektorskí kurz a tiež tí, ktorí by mali záujem nech sa nahlásia v sákrestii
kostola.
o Spravíme rozpis.

Ovčie:
• V pondelok a utorok bude mať sv. omšu
o náš rodák Jozef Humeňanský.
• V stredu po sv. omši je stretnutie
o s deťmi prvoprijímajúcich deti.
• Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude
o v sobotu o 10.00.
o prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj v stredu pred sv. omšou od 16.30.
• budúcu nedeľu 29. mája bude v Ovčí
o 1. sväté prijímanie o 10.30.
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov.

