Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 33. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 07:00

Za ZBP Mária Bednárová

15.8. Po

VÍŤAZ 17:00 – NA DOLINE
+ Jozef, Margita,
Jozef a Helena Strakovci

LITURGIA

NANEBOVZATIE PANNY
MÁRIE, slávnosť
(biela)

OVČIE 18:30

prikázaný sviatok

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)

Za farnosť

16.8. Ut
17.8. St
18.8. Št

50: Vladimír Čech

VÍŤAZ 09:30
OVČIE 18:00

+ Michal, Martin a Barbora

VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja
+ Ján, Helena Baluchovci

OVČIE 17:00

19.8. Pia

Za ZBP Margita Jenčová č.100

VÍŤAZ 18:00

+ Žofia a Michal Kozárovci

OVČIE 10:00

Za veriacich v Ovčí

20.8. So

VÍŤAZ 15:00

Sobáš: J. Tomčák – M. Štofaníková

VÍŤAZ 07:30

35: manželstva, Bohuznámych manželov

OVČIE 09:00

21.8. Ne

Za farnosť

VÍŤAZ 10:30

45: manželstva, Eva a František
Jurčišinovci
*ďalšie oznamy na druhej strane...

Féria
(zelená)
Féria
(zelená)
Féria
(zelená)
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa
Cirkvi, spomienka
(biela)
sobášna omša je z nasledujúcej
nedele

21. NEDEĽA V ROKU - C
slávnosť
(zelená)

Spolu:
• Vzadu na stolíku v kostole nájdete zošit v ktorom si môžete objednať od Rodiny Nepoškvrnenej
o sviečku s pompejskou medailou (9 Eur)
o tiež Novénu k Panne Márii z Pompejí (1 Eur).
o na starosti to má Ester Uličná.
• Pohrebné obrady za zosnulého kardinála Jozefa Tomka budú
o v utorok 16. augusta 2022 o 11.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
o RTVS bude vysielať priamy prenos.
o Parkovanie osobných áut je rezervované v Parkovacom dome Steel Aréna.
o V tento deň sa bude vyzváňať vo všetkých kostoloch arcidiecézy o 11.00 hod.
o Osobná kondolencia je možná podľa priloženého programu, ktorý nájdete na výveske.
o Ak sa chcete zúčastniť pohrebných obradov je potrebné si doniesť vlastné stoličky na sedenie vonku,



•

kde bude možné sledovať pohrebné obrady na veľkoplošnej obrazovke.

Keďže sa zajtra začína Letný tábor, mám pre Vás ešte pár informácií od našich animátorov:
 Detský tábor sa zajtra a každý iný deň začína vždy o 9:00 dole pri fare
 Končiť sa bude väčšinou večer po sv. omši o 18:00, no môže sa to ešte trocha meniť, to už vás budú
každý deň animátori informovať.
 Zajtra, keďže je prikázaný sviatok, sa bude tábor končiť po sv. omši na Doline, kde s deťmi pôjdeme.
Vyzdvihnúť si ich môžete buď tam, alebo tu od kostola, kde ich dopravíme.
 UPOZORŇUJEME! Že ak zajtra niekto nedonesie vyhlásenie o bezinfekčnosti, s aktuálnym
dátumom, nebude sa môcť tábora zúčastniť.
 Pripomíname, aby si deti nezabudli doniesť vlastné fľaše na vodu.
 Deti nech si nenosia žiadne pokrývky hlavy, tie sú tiež zabezpečené.
 Tešíme sa na Vás.

Víťaz:
•

OHLÁŠKY - sobáš 20. augusta vo Víťaze o 15.00
o Ján Tomčák syn rodičov Petra a Terézie rod. Sabolovej, narodený v Trebišove, bývajúci v Sečovciach
a Mária Štofaníková dcéra rodičov Jozefa a Kataríny rod. Koščákovej, narodená v Krompachoch,
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.

•

Odchod autobusu k hrobu + Juraja Riška, kňaza do Humenného je v štvrtok 18.8. o 8.00 hod;
Program:
 Sv.omša
 Návšteva cintorína a hrobu + d.o. Juraja Riška
 Krížová cesta
 Obed
 Po obede návšteva farnosti Sťatia Jána Krstiteľa Pod Sokolejom
 V autobuse sú ešte voľné miesta, môžete sa ešte prihlásiť u p. Emílie Uličnej

Ovčie:

