
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 16. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

16.4. Po VÍŤAZ 13:00 – POHREBNÁ 
+ Helena Štofilová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

17.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Helena, Bartolomej a Róbert Čechovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 
Spoveď  

16:00 - 18:00 Víťaz 

18.4. St 
OVČIE 18:00 

+ Jozef, Veronika a Albert 
VÍŤAZ 18:00 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 
Spoveď 

 17:00 - 18:00 Ovčie 

19.4. Št 
VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 

+ František Straka, kňaz  
a Mária Straková 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

20.4. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Jozef, Jozefína a Žofia Baranovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Štefan a Mária Novotní 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 
Nočná adorácia od 21.00 – 22.00 

21.4. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Bernard Bednár 
 

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď 09:00 - 11:00 Víťaz 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

22.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
50: František Jenča 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

VÍŤAZ 10:30 
Slávnosť sv. birmovania  - Za farnosť 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
alebo 

NEDEĽA DOBRÉHO 
PASTIERA 

slávnosť 
(biela) 

 
Zbierka na kňazský seminár v KE 

 
 *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
      Spolu:  

• Na budúcu nedeľu 22.4. bude  
o zbierka po sv. omšiach na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.  

• Na budúcu nedeľu je v našej farnosti sviatosť birmovania,  
o ktorú o 10.30 vo Víťaze udelí Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup naším 57. mladým.  
o Prosím rešpektujte vymedzené miesta pre birmovancom a birmovných rodičov.   
o Generálka bude v piatok 20.4. po sv. omši pre všetkých birmovancov. Účasť je povinná. 

Birmovancov odporúčam do vašich modlitieb. 
• Spoveď pred sv. birmovania:  

o Víťaz  
 v  utorok 16.00 – 18.00  
 v sobotu  09.00 – 11.00. 

o Ovčie  
 v stredu  17.00 – 18.00 

• Na budúci piatok 20.4. bude nočná adorácia 21.00 – 22.00.  
o Pozývam všetkých, prežiť prítomnosť Boha medzi nami zvlášť birmovancov  

 ďakovať a  riešiť svoje problémy v modlitbe pred Kristom v adorácii. 
Víťaz: 

• Na budúci týždeň začínajú sv. omše v kostole sv. Ondreja. 
 
• OHLÁŠKY - sobáš 28. apríla 2018 vo farnosti Pečovská Nová Ves 

o Marián Uličný syn rodičov Mariána a Márie rod. Petrovskej narodený v Prešove, bývajúci vo 
Víťaze a Soňa Kochanová dcéra rodičov Miroslava a Zuzany rod. Baňasovej, narodená 
v Prešove, bývajúca v Pečovskej Novej Vsi, ohlasujú sa po prvý a druhýkrát. 

• 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 tretíkrát.  

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. 
Objednaný je už autobus. Sú už zapísaní niekoľký aj do druhého autobusu ale je ich málo preto kto má 
záujem zapíšte sa aby sa vedelo či objednať aj druhý.  

o Nahlasovať sa  už môžete v sákrestii kostola. Bližšie informácie budú upresnené. Ďakujem. 
• Chcem poprosiť ženy z ružencového bratstva o pomoc pri upratovaní kostola sv. Jozefa teraz pred 

birmovkou vo štvrtok 19.4. o 09.00.  
o Také väčšie upratovanie kostola by sme chceli zaviesť dvakrát do roka ako pomoc pre naše 

upratovačky. Ďakujem za pochopenie.  
 
Ovčie: 

• 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 tretíkrát.  

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

• Po detskej sv. omši v stredu začnú stretnutia s prvoprijímajúcimi deťmi tu v kostole.   
o Stretnutie s rodičmi prvoprímajúcich detí je naplánované na 25. apríla po detskej sv. omši. 
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