Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 23. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

6.6.

Po

7.6.

Ut

8.6.

St

9.6.

Št

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 18:00
VÍŤAZ 18:00

Votívna sv. omša o Duchu Svätom
(červená)
Féria
(zelená)

OVČIE 18:00

Sv. omša za účastí detí 
Féria
(zelená)

Vlastný úmysel
Za ZBP Albíny Čechovej a jej rodinu

Spoveď 17:00 - 18:00 Víťaz

20: manželstva, Bohuznámych manželov

Spoveď 17:00 - 18:00 Ovčie

VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja

Nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného kňaza,

+ Jozef, Veronika, Imrich a Apolónia

OVČIE 17:00

10.6. Pia

LITURGIA

Za ZBP Ireny Fabianovej

VÍŤAZ 18:00

50: manželstva, Bohuznámych manželov

11.6. So

VÍŤAZ 07:00

+ Jozef, Viera a Juraj

VÍŤAZ 07:30
Za farnosť

12.6. Ne

OVČIE 09:00

70: Margita Balogová

VÍŤAZ 10:30

+ Valent Baloga
*ďalšie oznamy na druhej strane...

Sv. omša za účastí detí 
sviatok
(biela)

Féria
(zelená)
Stretnutie birmovancov

Sv. Barnabáša, apoštola,
spomienka,
(červená)

o 10.00 spoločná krstná náuka

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE
slávnosť
(biela)
o 15.00 korunka k BM – Víťaz

Spolu:
• Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie,
o od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• Plánujeme púť do Ríma, Assisi a Florencie na termín 4. – 11. septembra 2022.
o bližšie informácie na plagáte na výveske.
o zapísať sa môžete na papier na stolíku vzadu v kostole do 12 júna 2022.
o potom bude stretnutie kde si zapíšeme všetky vaše údaje a vyberieme sumu 570 Eur.
• V piatok 10.6. po sv. omši bude
o stretnutie všetkých birmovancov
o vo farskom kostole vo Víťaze.
• Na budúcu sobotu 11.6. bude
o o 10.00 spoločná krstná náuka
o na fare v katechetickej miestnosti.
Víťaz:
• 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 na nedele.
• Dnes bude o 14.30
o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
• V sobotu ráno 11.6. bude po sv. omši tu v kostole
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia.
o po sv. omši bude polhodinová adorácia zakončená Eucharistickým požehnaním.
• Na budúcu nedeľu sa o 15.00 pomodlíme
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou.
• Ideme meniť okná a dvere na farskej budove.
o Po zvážení cenových ponúk a iných kritérií sme sa s farskou ekonomickou radou rozhodli pre okná
„OKNÁ PAVLÍK“. Jedná sa o okná Internorm – plast-hliníkové okná. Celkové náklady na okná a dvere
aj s montážou a všetkými nákladmi je 48 tisíc eur. Okná sú už vo výrobe a menili by sa niekedy na jeseň.
o Chceme nielen zveľadiť náš majetok, ale aj ušetriť na energiách, keďže každým rokom stúpajú a teraz
obzvlášť. Vypočítaná úspora na oknách je až 25%.
o Tak ako po minulé roky kedy ste pri dôležitých projektoch pomohli svojím štedrým darom, obraciam sa
na Vás o pomoc aj pri tomto projekte, ktorý je finančne náročný.
o Chceme urobiť zbierku po dedine v nedeľu 19. júna 2022. Každý kto by chcel pomôcť pri zbieraní
milodarov nech sa nahlási v sákrestii kostola.
o Za vaše ochotne a otvorené srdcia, ktoré finančne podporia tento projekt už vopred ĎAKUJEM.
Ovčie:
• Dnes po sv. omši bude
o výmena ružencových tajomstiev.

