
    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

               Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
   051-7916235  vitaz@rimkat.sk  

                
BOHOSLUŽBY   

NA 13. TÝŽDEŇ 2018    
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.3. Po VÍŤAZ 18:00 
76: Ladislav Grega 

Pondelok veľkého týždňa 
(fialová) 

Spovedanie chorých od 08.00 

27.3. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Bohuznámej osoby 

Utorok veľkého týždňa 
(fialová) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

28.3. St 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 18:00 

Za ZBP rodiny Kráľovej 

Streda veľkého týždňa 
(fialová) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

29.3. Št 
OVČIE 17:00 

Za ZBP rodín prístrešia „za ulicu“ 
VÍŤAZ 18:30 

90: Anna Kollárová 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
(biela) 

30.3. Pia VÍŤAZ 15:00 
OVČIE 17:00 

VEĽKÝ PIATOK 
(červená) 

11.00 Krížová cesta – Víťaz 
13.00 Krížová cesta  - Ovčie 

31.3. So 
VÍŤAZ 20:00 
Vlastný úmysel 
OVČIE 20:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

BIELA SOBOTA 
08.00 ranné chvály 

Spoveď od 8.30 – 10.00 - Víťaz 
 

Požehnanie jedál 16.00 
Veľkonočná vigília 

(biela) 

1.4. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
60: Ján Jenča 
OVČIE 09:00 

+ Agnesa a Jozef Baranovci 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA, 

slávnosť s oktávou 
(biela) 

 
 
 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 



Spolu: 
• Dnešnou nedeľou začíname Veľký týždeň,  

o v ktorom cirkev slávi tajomstva Krista v posledných dňoch svojho života. 
• K chorým pôjdeme zajtra  

o v pondelok od 08.00 do obeda. 
• Prosím nahláste v sákrestii kostola  

o mená tých chorých, ktorým roznesieme sv. prijímanie na Veľkonočnú nedeľu. 
• Na Veľký piatok je prísny pôst   

o len raz za deň sa najesť do sýta (od 18 – 60 rokov)  
o zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov až do smrti).   
o V tento deň sa neslávi sv. omša konajú sa obrady utrpenia a smrti Pána.   

• Požehnávanie jedál  
o bude na Bielu sobotu o 16.00 vo Víťaze  aj v Ovčí. 

• Spovedať budem ešte  
o v utorok vo Víťaze  
o v stredu v Ovčí hodinu pred sv. omšou 
o na Bielu sobotu vo Víťaze  od 08.30 – 10.00 v kostole alebo po dohode.  
o Spoveď je pre tých ktorý prichádzajú, z prác tesne pred sviatkami. 

• Na Zelený štvrtok 29.3. bude  
o v katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri sv. omši o 9:30 hod.  posvätené oleje: krizma, olej 

katechumenov a olej chorých.  
o Tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom.  

Víťaz:  
• V utorok  o 18.00 bude  

o detská krížová cesta  
o po nej detská sv. omša.  

• Krížová cesta vo Veľký piatok bude  
o doobeda vo Víťaze o 11.00, začneme ju pred kostolom sv. Ondreja.  
o V prípade  veľmi zlého počasia by bola krížová cesta v kostole sv. Jozefa. 

• Na Veľký piatok o 15.00  
o začneme obrady deviatnikom k  Božiemu milosrdenstvu. 

• Na Bielu sobotu budú  
o ranné chvály o 08.00. 

• Rodina zosnulého Laurinca Magdu obetovala na kostol ... Eur. Ďakujem. 
• Z ofery na kostol z pohrebu + Lavrinca Magdu sa vyzbieralo .... Eur. Ďakujem. 

 
Ovčie: 

• V stredu po zmene času  
o sú sv. omše už o 18.00. 

• V stredu o 18.00 bude  
o detská krížová cesta 
o po nej sv. omša.  

• Krížová cesta vo Veľký piatok bude  
o o 13.00.  
o V prípade  veľmi zlého počasia by bola krížová cesta v kostole. 

• Na Veľký piatok  
o začíname deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. 
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