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

 
 

BOHOSLUŽBY   
NA 12. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.3. Po 
OVČIE 17:00 

+ Mária a Jozef Balogovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Jozef a Františka Jenčovci 

Sv. JOZEFA, ŽENÍCHA 
PANNY MÁRIE,  

slávnosť,  
(biela) 

20.3. Ut VÍŤAZ 18:00  
50: Jozef Ondria  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Víťaz 
15:30 - 18:00 

21.3. St 
OVČIE 18:00 
+ Štefan Šimčík 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
15:30 - 18:00 

22.3. Št 
VÍŤAZ 7:00 

75: Helena Kochanová 
OVČIE 18:00 

+ Štefan a Magdaléna Humeňanskí 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
15:30 - 18:00 

23.3. Pia VÍŤAZ 18:00 
+ Peter Magda, výročná  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Prvý piatok 
Spoveď -  Víťaz 

  9:00 - 12:00 
14:30 - 18:00 

Krížové cesty 

24.3. So VÍŤAZ 7:00 
Za ZBP Bohuznámej osoby 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

25.3. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
40: Martina Ondriová (Vladová) 

OVČIE 9:00 
Za farnosť 

 VÍŤAZ 10:30  
Za ZBP rodinu Petkovú 

NEDEĽA UTRPENIA 
PÁNA (KVETNÁ) 

(červená) 
 

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

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu:  
• Dnes bude po sv. omšiach 

o zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. 
o vzadu je bulletin.  

 
• Dávam vám do pozornosti tohtoročné veľkonočné spovedanie,  

o ktoré nájdete, na výveske pred kostolom,  
o aj na našej webovej stránke www.farnostvitaz.sk 

• K chorým by sme išli vo Veľkom týždni  
o v pondelok 26. marca od 08.00 z rána  až  doobeda.  
o Prosím nahláste tých chorých ku ktorým nechodíme bežne pred prvým piatkom, k tým pôjdeme 

automaticky.  
o Tiež nahláste v sákrestii kostola mená tých chorých, ktorým máme zaniesť Eucharistiu na 

Veľkonočnú nedeľu. 
• Dnes bude po sv. omšiach  

o požehnanie matiek pred pôrodom.  
• Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v 

Humennom.  
o Začiatok je o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. 

Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom.  
o Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín, mladých z farnosti 

a dobrovoľníkov na www.premladez.sk.  
o Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebo www.premladez.sk.  
o Videopozvánka je na youtube.com pod názvom ADSM2018. Tešíme sa na Vás. 

• V noci z 24. na 25. marca sa mení čas.  
o 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.  
o Po zmene času budú sv. omše v Ovčí v stredu o 18.00. 

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na mesiac marec – apríl 2018. 
Víťaz: 

• Na Kvetnú nedeľu pri druhej sv. omši o 10.30 sa stretneme pri kostole sv. Ondreja,  
o kde bude požehnanie ratolesti, ktoré ponesieme v rukách, a takto v sprievode pôjdeme do farského 

kostola sv. Jozefa robotníka, kde začne slávnostná sv. omša. Táto procesia nám ma pripomenúť Pánov 
stup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 

• V sobotu večerná sv. omša nebude,  
o spovedáme v Širokom pred Veľkou Nocou. 

   
  Ovčie: 
 

• Krížová cesta v piatok bude o 17.00. Sv. omša v piatok nebude.  
o Spovedáme vo Víťaze. 

• Na Kvetnú nedeľu začneme sv.  omšu požehnaním ratolesti pri kríži vonku a  slávnostným vstupom, ktorý 
nám ma pripomenúť Pánov stup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 

 
 

http://www.farnostvitaz.sk/
http://www.premladez.sk/
http://www.premladez.sk/
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