Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 24. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

15.6. St

LITURGIA

20: manželstva,
Bohuznámych manželov

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi, spomienka
(biela)

VÍŤAZ 18:00

13.6. Po
14.6. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 18:00

+ Ján, Mária, Štefan a Mária

OVČIE 18:00

+ Anton Srholec , kňaz a Róbert Kráľ

VÍŤAZ 07:00

+ Ladislav Franz, kňaz,
František a Jozef

OVČIE 17:00

16.6. Št

+František a Anna,
Michal a Margita

VÍŤAZ 18:30

Féria
(zelená)

Spoveď 17:00 - 18:00 Víťaz
Sv. omša za účastí detí 
Féria
(zelená)

Spoveď 17:00 - 18:00 Ovčie
Sv. omša za účastí detí 

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI,
slávnosť
(biela)
prikázaný sviatok

Za farnosť

OVČIE 17:00

17.6. Pia

+ Terézia Kollárová, výročná

VÍŤAZ 18:00
+ Cyril Čech

Za ZBP rodín prístrešia „Jurčišinová“

Preblahoslavenej PannyMárie v
sobotu, ľubovoľná spomienka,
(biela)

Sobáš: J. Smolko – L. Adamkovičová

sobášna omša je z nasledujúcej
nedele

VÍŤAZ 07:00

18.6. So

Féria
(zelená)

VÍŤAZ 15:00
VÍŤAZ 07:30
Za farnosť

OVČIE 09:00

19.6. Ne

+ Ján Uličný, ml.

VÍŤAZ 10:30

80: Františka Pacovská
a 60: manželstva s Oskarom
ďalšie oznamy na druhej strane...

12. NEDEĽA V ROKU - C
slávnosť
(zelená)

Spolu:
•

•

•

Zo zbierky na katolícke masmédia sa minulú nedeľu vyzbieralo:
o vo Víťaze 548,10 Eur a v Ovčí 392,52 Eur.
o Ďakujem.
Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok, ak bude dobré počasie
o bude procesia s Najsvätejšou Sviatosťou po večernej svätej omši.
o prosím dievčatá, aby si pripravili lupienky.
Plánujeme púť do Ríma, Assisi a Florencie na termín 4. – 11. septembra 2022.
o nahlasovať sa môžete do konca júna 2022. Zapísať sa môžete na papier na stolíku vzadu v kostole.
o začiatkom júla bude stretnutie, kde si vyžiadame od Vás všetky potrebné údaje a plnú sumu 570 Eur.

Víťaz:
• Dnes sa o 15.00 pomodlíme
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou.

OHLÁŠKY - sobáš 18. júna 2022 vo Víťaze o 15.00
o Jakub Smolko syn rodičov Milana a Márie rod. Zborovjanovej narodený v Prešove, bývajúci v
Jakubovanoch a Lenka Adamkovičová dcéra rodičov Jána a Marty rod. Ondriašovej, 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.
• 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. 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. Pýtate sa ma, že koľko by sme
mali prispieť, aby nám to pomohlo. Nerád hovorím sumu, ale ak by som mal odpovedať tak aspoň 50
Eur na osobu alebo 100 Eur ako manželia. Zbierku by sme urobili po dedine v nedeľu 19. júna 2022
popoludní.
o Za vaše ochotne a otvorené srdcia, ktoré finančne podporia tento projekt už vopred ĎAKUJEM.
• Rodičia prvoprijímajúcich deti obetovali na okná na fare 50 Eur. Ďakujem.
Ovčie:
• 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. 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 Ako filiálna obec sa tiež podieľate na chodu farskej budovy svojou čiastkou. Preto Vás chcem
poprosiť o pomoc pri tomto projekte, ktorý je finančne náročný.
o Pýtate sa ma, že koľko by sme mali prispieť, aby nám to pomohlo. Nerád hovorím sumu, ale ak by
som mal odpovedať tak aspoň 50 Eur na osobu alebo 100 Eur ako manželia. Zbierku by sme urobili už
dnes popoludní po dedine od 11.00. Keďže na budúcu nedeľu bude juniáles na ďalšiu je už birmovka.
o Za vaše ochotne a otvorené srdcia, ktoré finančne podporia tento projekt už vopred ĎAKUJEM.
• Vyplatili sme už ďalšie časť lavíc na chóre v sume 4600 Eur.
o Tak ako sme boli dohodnutý 200 eur za bežný meter.
•

