Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

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

BOHOSLUŽBY
NA 47. TÝŽDEŇ 2022
DÁTUM

DEŇ

21.11. Po
22.11. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 18:00

Za ZBP Alžbety a jej rodinu

VÍŤAZ 18:00

+ Anna a Michal Forgáčovci

OVČIE 17:00

23.11. St
24.11. Št

+ Štefan, Mária a Anna

VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja
+ Eva Balogová a Ján Adamkovič

OVČIE 17:00

25.11. Pia

+ Viktória a Jozef Šimčíkovci

VÍŤAZ 18:00

80: Katarína Stahovcová

26.11. So

VÍŤAZ 07:00

+ František, Helena a František

VÍŤAZ 07:30
Za farnosť

27.11. Ne

*ďalšie oznamy na druhej strane...

OVČIE 09:00

LITURGIA

Obetovanie preblahoslavenej
Panny Márie
(biela)
Sv. Cecílie, panny a mučenice
(červená)
Sv. omša za účastí detí 
Féria
(zelená)
Sv. omša za účastí detí 
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza
a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka
(červená)
Féria
(zelená)
Preblahoslavenej Panny Márie v
sobotu, ľubovoľná spomienka
(biela)

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
v roku „A“,

+ Dávid Baran

slávnosť,
(fialová)

+ Eduard Kočík,
výročná

zbierka na Charitu – jeseň

VÍŤAZ 10:30

Spolu:
• Z dobročinnej zbierka sv. Alžbety sa minulú nedeľu vyzbieralo:
o Víťaz 659,30 Eur
o Ovčie 295,90 Eur.
 Ďakujem.
• Budúcu nedeľu 27.11. bude
o po sv. omšiach zbierka na Charitu – jeseň.
• Budúcu nedeľu 27.11. bude
o pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov.
• Beriem úmysly už aj za zosnulých na mesiace január, február, marec a apríl 2023.
o Maximálne na dve sv. omše.
Víťaz:
• Dnes pri popoludňajšej pobožnosti o 15.00
o sa pomodlíme pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
o modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 na ktorú sa vzťahujú úplné odpustky a po nej budú slávnostné vešpery.
Ovčie:
• Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“
o v sákrestii kostola.
 Ďakujem.
• Dnes po svätej omši
o sa pomodlíme pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
o modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia na ktorú sa vzťahujú úplné odpustky.
• Pani Marta Bednáriková ma oslovila s nápadom nacvičiť na Vianoce ,,Ovčianske pastorále".
o Bol by to vianočný príbeh s vianočnými koledami za doprovodu hudobných nástrojov.
o Chcel by som týmto povzbudiť detí, mládež, ale aj dospelých, ktorí vedia spievať alebo hrať na nejakom
hudobnom nástroji, nech sa prihlásia u Marty Bednárikovej, alebo u starostu Eduarda alebo aj u p.
učiteliek.
o Stretnutie záujemcov by bolo tento týždeň v Kultúrnom dome.
 Deň aj čas sa vyhlási rozhlasom a bude aj na obecnej stránke.
 Ďakujem za pochopenie.

