
 
                    Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                             Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
                             051-7916235   vitaz@rimkat.sk  

 
BOHOSLUŽBY   

NA 1. TÝŽDEŇ 2018 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

1.1. Po 

VÍŤAZ 07:30 
70: Bohuznáma osoba 

OVČIE 09:00 
70: Pavol Kostelník a jeho rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

BOHORODIČKY PANNY 
MÁRIE, 
slávnosť 
(biela) 

2.1. Ut 
VÍŤAZ 18:00 
40: manželstva,  

František a Eva Jurčišinovci

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Naziánského, spomienka 

(biela)	

3.1. St 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 17:00 

+ Vojtech, Mária, Alžbeta, Cecília a Žofia

Streda vo Vianočnom období 
(biela)	

4.1. Št VÍŤAZ 7:00 
+ Mária a Imrich, Zuzana a Ján 

Štvrtok vo vianočnom období 
(biela) 

	

5.1. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Ján, Mária a Helena Čigarskí,  

Pavol a Ladislav Tomkovci 
VÍŤAZ 18:00 

65: Emília Majerníková a jej rodinu

Piatok vo vianočnom období 
(biela) 

od 15.00 vyložená Sviatosť 
 

večerné omše sú z naledujúcej 
slávnosti	

6.1. So 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

VÍŤAZ 10:30 
+ Martin, Anna a Václav

ZJAVENIE PÁNA, 
slávnosť 

(biela) 
Prikázaný	sviatok	

	
Požehnanie	domov	od	13.30	

7.1. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Martin Ondriáš, kňaz 

VÍŤAZ 10:30 
60: Monika Balogová 

KRST KRISTA PÁNA, 
sviatok 
(biela) 

 
 

14.30 – modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



Spolu:  

 Prosím snúbencov,  

o ktorí plánujú svadbu na budúci rok, ale aj tých ktorí len spolu chodia a nemajú ešte presný termín 
sobáša,  

o nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára na fare.  

o Prvé stretnutie bude v sobotu 3. februára 2018, večer o 18.00 na fare v katechetickej miestnosti, 
kde sa dohodnú termíny náuk. 

 Vyložená sviatosť na prvý piatok 5.1. bude:  

o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

 V sobotu na sviatok Zjavenia Pána bude  

o pri svätých omšiach požehnaná „Trojkráľová voda“. 

 Kto si praje požehnať novostavby v sobotu na sviatok Zjavenie Pána,  

o nech sa nahlási v sákrestii kostola.  

o Požehnanie domov začneme popoludní o 13.30. Ďakujem. 

 Z koledovania „Dobrá novina 2017“ sa vyzbieralo:  

o Víťaz 2787 Eur  

o Ovčie 1587,34 Eur.  

o Ďakujem všetkým darcom ako aj mladým koledníkom a animátorom, ktorí  dobrovoľne obetovali 
svoj čas, námahu a vyzbierali peniaze na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej 
Afriky.    

 O výsledkoch farského hospodárenia za uplynulý rok 2017  

o vás budem informovať na budúcu nedeľu 7.1. po sv. omšiach. Ďakujem za pochopenie. 

Víťaz: 

 Na budúcu nedeľu 7.1. bude  

o modlitba ruženca o 14.30 s výmenou ružencových tajomstiev. 

 Dnes. bude otvorený kostol od 23.30 do polnoci  

o pre tých ktorý chcú privítať Nový rok pred Sviatosťou.  

o O 24.00 bude eucharistické požehnanie.   

 Fatimskú sobotu -  ruženec sa pomodlíme  

o na budúci týždeň v sobotu 13.1. pred sv. omšou ráno. 

 

Ovčie: 


