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

 
BOHOSLUŽBY 

NA 9. TÝŽDEŇ 2018 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.2. Po VÍŤAZ 13:00 – POHREBNÁ 
+ Valent Sabol 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

27.2. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Veronika Uličná  
a jej rodinu 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

28.2. St 
OVČIE 18:00 

Za ZBP Juraj Krištof 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 

1.3. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Štefan a Alžbeta Bednarikovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

od 08.00 k chorým 

2.3. Pia 

OVČIE 17:00 
Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

VÍŤAZ 18:00 
+ Žofia, Ondrej, Ernest, Jozef,  

Klement, Ján a František 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

od 15.00 vyložená Sviatosť 
 

Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 
18:00 -  Víťaz 

3.3. So VÍŤAZ 07:00 
Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Fatimská sobota 

4.3. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP rodín prístrešia „Andrejkovičová“ 

OVČIE 09:00 
80: Jozef Humeňanský 

VÍŤAZ 10:30 
vlastný úmysel 

3. PÔSTNÁ NEDEĽA „B“, 
(fialová) 

 
 

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

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

• Slovenská katolícka charita pripravila  
o na aktuálne pôstne obdobie už siedmi ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku 2018.  
o Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám 

v krajinách subsaharskej Afriky. 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. 

• Spoveď pred 1. piatkom    
o Víťaz:  

 v utorok 15:00 – 18:00 ;    
o Ovčie:  

 v stredu 16:00 – 18:00.  
• K chorým by sme išli  

o v štvrtok 1. marca  
 od 08.00 z rána  až  doobeda. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

• V sobotu večer sv. omša s nedeľnou platnosťou nebude.   
Víťaz: 

• Fatimská pobožnosť začína v sobotu ráno o 7.00,   
o po nej bude sv. omša. 

• Na budúcu nedeľu 4.3. bude krížová cesta o 14.30  
o po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 

    Ovčie: 
• Modlitba a výmena ružencových tajomstiev bude  

o až 11. marca v nedeľu po sv. omši.  
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