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

 
BOHOSLUŽBY   

NA 8. TÝŽDEŇ 2018 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.2. Po 
OVČIE 13:00 – POHREBNÁ 

+ Juraj Čižmarik 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

20.2. Ut VÍŤAZ 18:00 
50: Sieb Sven 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

21.2. St 
OVČIE 17:00 

+ Michal, Martin a Barbora 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

22.2. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Mária Blizmanová, výročná 

KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA, sviatok 

(biela) 

23.2. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Don Jozef Kočík, kňaz 
VÍŤAZ 18:00 

+ Regina Forišová, výročná 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 

18:00 -  Víťaz 

24.2. So 

VÍŤAZ 07:00 
+ Mária a Andrej Gregovci 

 
VÍŤAZ 17:00 

 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

25.2. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
50: Marta Kráľová 

VÍŤAZ 10:30 
70: Žofia Pacovská a jej rodinu 

2. PÔSTNÁ NEDEĽA „B“, 
(fialová) 

 
 

Krížové cesty:  13:30 -  Ovčie 
14:30 -  Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



Spolu:  
• Dnes bude po svätých omšiach  

o jarná zbiera na Charitu. 
• Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmi ročník kampane  

o Pôstna krabička pre Afriku 2018.  
o Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám 

v krajinách subsaharskej Afriky.  
o V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 256 tisíc Eur, vďaka ktorým sme podporili 

chod existujúcich škôlok v rámci našich projektov v Rwande a Ugande, stavbu novej škôlky 
v Rwande, poskytli sme ubytovanie, stravu, oblečenie a odbornú  zdravotnú a psychologickú pomoc  
pre HIV pozitívne deti v našom ugandskom centre.  

o Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – 
„Dar lásky“, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. 

o Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole, sú súčasťou obálky, kde si ju doma poskladáte. 
Keďže pre všetkých niet dostatok obálok, je vzadu pripravená spoločná pôstna krabička na podporu 
tohto projektu tak ako po minulé roky. 

• V sákrestii kostola je rozpis krížových ciest na pôst.  
o Prosím spoločenstva, otcov, matky, birmovancov,  

 aby sa zapísali na službu viesť krížovú cestu.   
• Na budúcu nedeľu 25. 2. popoludní,  

o prídu veriaci na podomovú zbierku pre svoj kostolík z farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa  
v Humennom pod Sokolejom, kde je farárom d.o. Oliver Székely.  

o V danú nedeľu bude mať sv. omše, kde sa vám prihovorí a poprosí o pomoc.  
• Svätý Otec František stanovil 23. február 2018, piatok po prvej pôstnej nedeli,  

o ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií 
v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne.  

• Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach.  
o Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2018 na adresu:  Kňazský seminár sv. Karola 

Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.  
o K žiadosti je potrebné pripojiť list, v ktorom kandidát objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do 

seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne. 
Detailnejšie informácie sú na internetovej stránke www.kske.sk. 

• Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa 
uskutoční dňa 20. februára 2018 o 17.00 v Katolíckom kruhu v Prešove.  
o Na stretnutie sa teší Mons. JCDr. Peter Holec, súdny vikár Metropolitného tribunálu v Košiciach so 

svojimi spolupracovníkmi.  
o Téma je: Pozícia rozvedených a znova civilne zosobášených katolíkov po poslednej synode 

o rodine. (Podajú sa tam informácie o manželskej odluke a žiadostiach o vyhlásenie neplatnosti 
manželstva). 

Víťaz: 
• Krížové cesty vo Víťaze:      

o v piatok   o 18.00, po nej sv. omša 
o v nedeľu  o 14.30 

Ovčie: 
• Krížové cesty v Ovčí: 

o v piatok   o 16.30 po nej sv. omša 
o v nedeľu  o 13.30 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.kske.sk/
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