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

 
BOHOSLUŽBY   

NA 4. TÝŽDEŇ 2018 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

22.1. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

23.1. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Vincent Jurčišin 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

24.1. St 
OVČIE 17:00 

Za ZBP rodín prístrešia „v kostole“ 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Františka Saleského, 
spomienka 

(biela) 
Celodenná farská poklona 

Víťaz 10.00 – 18.00 
Ovčie 14.00 – 17.00 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

25.1. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Mária Blizmanová 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA, sviatok 

(biela) 

26.1. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Miroslav Kráľ 
VÍŤAZ 18:00 

+ Július a Alžbeta Berthótyovci 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, 
spomienka 

(biela) 
stretnutie všetkých birmovancov 

27.1. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za ZBP rodín prístrešia „Bolček“ 
 

VÍŤAZ 17:00 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

28.1. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Mária, Jozef, Anna a Františka 

VÍŤAZ 10:30 
+ Mária a Peter, Filip a Mária 

4. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
 
Spolu:  

• Dnes bude po sv. omšiach  
o zbierka pre pastoráciu mladých ACM/UPC 
o Arcidiecézne centrum Mladých a Univerzitné pastoračné centrum.  

• Dnes popoludní o 14.30 v kostole vo Víťaze bude  
o prezentácia o sv. Zemi s dôležitými informáciami, ktoré nám podá Štefan Novotný,  
o rektor seminára v Košiciach, ktorý robí aj sprievodcu po sv. Zemi. 

• Prosím snúbencov, ktorí plánujú svadbu na budúci rok, ale aj tých ktorí len spolu chodia a nemajú ešte 
presný termín sobáša, 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. 

• Tento týždeň od pondelka do nedele sa modlíme za televíziu Lux.  
o Tak pred sv. omšou modlitbou ruženca ako aj pri sv. omšiach, v prosbách. Počas tohto týždňa, 

každý deň predstavia našu farnosť krátkym spotom, aby diváci vedeli ktorá to farnosť na 
Slovensku sa za nich modlí. 

• Na budúci piatok po sv. omši bude stretnutie všetkých birmovancov  
o (aj s Ovčia ) v kostole vo Víťaze, kde dostanú potrebné informácie o približujúcej sa sviatosti 

birmovania a potom bude pokračovať stretnutie v skupinkách s animátorom.  
o Účasť povinná.  

• Pozvanie pre mladých: Najbližšie Národné stretnutie mládeže  
o sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove.  
o Národné stretnutie mládeže priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže, ktoré bude na budúci rok 

v Paname. Je spustené oficiálne prihlasovanie pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť od 26. do 29. júla 
2018 Národného stretnutia mládeže (ďalej len „P18") v Prešove.  

o Účastníkom stretnutia zabezpečujú program s možnosťami ubytovania a stravovania.  
o Čím skôr sa nahlásite tým to pre vás bude lacnejšie.  
o Bližšie informácie na www.narodnestretnutiemladeze.sk 

Víťaz: 
• V stredu 24. januára  2018, bude  

o celodenná farská poklona najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, od 10.00 – 18.00,  
o kedy bude sv. omša s Eucharistickým požehnaním. 

• Prosím všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok služobníkom,  
o aby tak urobili do konca mesiaca január.   

Ovčie: 
• V stredu 24. januára  2018, bude  

o farská poklona najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, od 14.00 do 17.00,  
o kedy bude sv. omša s Eucharistickým požehnaním.  
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