
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 22. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.5. Po 
OVČIE 18:00 

Za ZBP Ľudmila Juhásová 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

29.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
+Ján a Terézia 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

30.5. St 
OVČIE 18:00 

+ Ján a Katarína Balogovci 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

večerné omše sú z nasledujúcej 
slávnosti 

31.5. Št 

VÍŤAZ 07:00 
Za farnosť 

OVČIE 17:00 
+ Štefan, Žofia a Mikuláš Kollárovci 

VÍŤAZ 18:30 
80: Veronika Čechová 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA A KRVI, 

slávnosť 
(biela) 

 
prikázaný sviatok 
od 08.00 k chorým 

1.6. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Valent a Mária Baranovci 
VÍŤAZ 18:00 

60: Eva Jenčová 

Votívna omša 
„O Najsvätejšom Srdci 

Ježišovom“ 
(biela) 

 

2.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
Víťaz:  10.00 spoveď detí 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

3.6. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
+ Jakub, Mária a Matúš, Ľudmila 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Vladimíra Jenču 

VÍŤAZ 10:30 
1. sväté prijímanie 

9. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
14.30 modlitba ruženca 

 
     *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
Spolu:  

• Spoveď pred 1. piatkom,   
o Víťaz:  

 v utorok  15:00 – 18:00 
o Ovčie:  

 v stredu  16:00 – 18:00 
• K chorým by sme išli  

o vo štvrtok 31. mája  
o od 08.00 z rána až doobeda. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz a Ovčie od 15.00.  
o odloženie Sviatosti s požehnaním bude po sv. omši. 

• Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok,  
o ak bude dobré počasie bude procesia s Najsvätejšou Sviatosťou po večernej svätej omši.  
o prosím dievčatá aby si pripravili lupienky. 

Víťaz: 
• Fatimská pobožnosť začína  

o v sobotu ráno o 7.00   
o po nej bude sv. omša. 

• Generálka prvoprímajúcich detí bude  
o v piatok 1. júna po sv. omší. 

• Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude  
o v sobotu o 10.00.  
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj počas týždňa v utorok alebo v stredu v 

Ovčí.  
• Na budúcu nedeľu 3. júna bude vo Víťaze 1. sväté prijímanie o 10.30.  

o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 
• Na budúcu nedeľu bude  

o o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční  

o 23. júna 2018 v sobotu v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – 
Živčákovej,  

o pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení.  
o autobus je už objednaný, môžete sa hlásiť v sákrestii kostola, najlepšie čím skôr.  
o Bližšie informácie budú spresnené. Ďakujem. 

Ovčie: 
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