
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 15. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

9.4. Po 
OVČIE 17:00 

+ Ján a Apolónia Baranovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Alžbeta, Ondrej a František 

ZVESTOVANIE PÁNA, 
slávnosť, 

(biela) 
 

10.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Apolónia, Štefan a Mária, Štefan 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

11.4. St 
OVČIE 18:00 

+ Jozef Kollár, Štefan, Žofia a Katarína 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Stanislava, biskupa 
a mučeníka, spomienka 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

12.4. Št VÍŤAZ 07:00 
+ František a Apolónia Štofaníkovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 

13.4. Pia 
OVČIE 17:00 

50: Emília Kráľová 
VÍŤAZ 18:00 

75: Elena Forišová a jej rodinu 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 

14.4. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Apolónia, Žofia, sr. Vojtecha,  
Jozef a Žofia 

VÍŤAZ 17:00 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

10. 00 spol. krstná náuka 
16.00 stretnutie birmovancov 

15.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
+ Rudolf a Alžbeta Ungvarskí 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP rodín prístrešia  

„za jarkom – Galdunová“ 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela)  

   
    * ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
  



 
 
   Spolu:  

• Spoločná krstná náuka bude  
o na budúcu sobotu 14.4. o 10.00  
o na fare dole v katechetickej miestnosti. 

Víťaz: 
• Dnes sa o 15.00 v kostole pomodlíme  

o slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva, pred vyloženou Sviatosťou.  
o Po nej bude len výmena ružencových tajomstiev. 

• Na budúcu sobotu 14.4. bude  
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,  
o Zakončená bude adoráciou a  Eucharistickým požehnaním po sv. omši.  
o Stretnutie je otvorené pre všetkých.   

• Skúška všetkých birmovancov z Víťaza bude  
o v piatok 13.4. po sv. omši na fare.  
o Stretnutie všetkých birmovancov bude v sobotu o 16.00 v kostole.  
o Účasť birmovancov je povinná. 

• OHLÁŠKY - sobáš 21. apríla 2018 vo farnosti Spišské Vlachy 
o Jozef Fabini syn rodičov Jozefa a Márie rod. Uličnej narodený v Prešove, bývajúci vo 

Víťaze a Mária Čuchranová dcéra rodičov Pavla a Márie rod. Rybárovej, narodená v Spišskej 
Novej Vsi, bývajúca v Kolinovciach, ohlasujú sa po prvý a druhýkrát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

• V sobotu 5. mája sa chystá púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.  
o Objednaný je už autobus.  
o Nahlasovať sa  už môžete v sákrestii kostola.  
o Bližšie informácie budú spresnené. Ďakujem. 

Ovčie: 
• Dnes sa o 15.00 v kostole pomodlíme  

o slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva, pred vyloženou Sviatosťou. 
• Skúška birmovancov z Ovčia bude v stredu 11.4. po sv. omši tu v kostole. 

o Stretnutie všetkých birmovancov aj z Ovčia bude v sobotu  v kostole vo Víťaze o 16.00. 
o Účasť birmovancov je povinná. 

• OHLÁŠKY - sobáš 21. apríla 2018 vo farnosti Križovanoch 
o Marek Baloga syn rodičov Pavla a Marty rod. Jenčovej narodený v Krompachoch, bývajúci 

v Ovčí a Natália Šimočková dcéra rodičov Jána a Márie rod. Magáčovej, narodená v Prešove, 
bývajúca v Križovanoch, ohlasujú sa po prvý a druhý krát. 

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame 
snúbencov do vašich modlitieb. 
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