
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 17. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

23.4. Po VÍŤAZ 13:00 – POHREBNÁ 
+ František Franc 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

24.4. Ut 
VÍŤAZ 18:00 
25: manželstva,  

Ľuboš a Kamila Ungvarskí 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

25.4. St 
OVČIE 18:00 

+ Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci 
VÍŤAZ 18:00 

SV. MARKA, EVANJELISTU, 
sviatok 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

26.4. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ Bibiana Kandráčová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

27.4. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján, Apolónia a František 
VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Patrik 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

28.4. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ sr. Doubravka Štofaniková, výročná 
 

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

29.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
80: Mária Bednárová 

OVČIE 09:00 
40: Adriana a jej rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

 
 *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
      Spolu:  

• Dnes je zbierka po sv. omšiach na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.  
Víťaz: 
• 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 tretíkrát.  
 Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
 Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

• Stretnutie prvoprímajúcich detí bude  
o v utorok  po detskej sv. omši na fare v  katechetickej miestnosti.  
o Prosím aj rodičov, aby prišli a dohodli sa na praktických veciach ohľadom slávnosti. 

• S otcom biskupom Marekom sa stretneme aj na púti Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove 5. mája 2018.  

o Nahlasovať sa ešte stále môžete v sákrestii kostola.  
 Objednaný je už druhý autobus. 

Ovčie: 
• Po detskej sv. omši v stredu 25.4. bude  

o stretnutie s rodičmi prvoprímajúcich detí a s prvoprijímajúcimi deťmi. 
• V sobotu 5. mája sa chystá púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.  

o Nahlasovať sa ešte stále môžete v sákrestii kostola do 29.apríla.  
o Bližšie informácie budú upresnené. Ďakujem. 
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