
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 24. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

11.6. Po VÍŤAZ 18:00 
Sv. Barnabáša, apoštola, 

spomienka 
(červená) 

12.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Darina Gočová 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

13.6. St 
OVČIE 18:00 

60: Mikuláš Baloga 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza 
a učiteľa Cirkvi,  spomienka 

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

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

+ Jozef a Helena Uliční;  
Jozef a Viktória Kurucovci 

Féria 
(zelená) 

15.6. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Jozef a Mária Balogovci 
VÍŤAZ 18:00 

80: Helena Liptáková 

Féria 
(zelená) 

16.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

60: Pavol Uličný 
 

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
10.00 krstná náuka 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

17.6. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodina Galková 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP pútnikov vo Svätej Zemi 

11. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
     Spolu:  

• Spoločná krstná náuka bude  
o na budúcu sobotu  16.6.  o 10.00 na fare dole  v katechetickej miestnosti.   

• Plánovaný spoločný výlet už pobirmovaných je naplánovaný  na  
o 30. júna v sobotu do Tatier k chate na Zelené pleso.  
o Zapisujte sa v sákrestii kostola, aby sme vedeli či objednať autobus.  
o Bližšie info bude spresnené.  

• Na budúcu nedeľu o 10.30 vo Víťaze bude  
o sv. omša za pútnikov vo Svätej zemi a potom spoločný obed v sále obecného úradu pre pútnikov, 

ktorí potvrdili účasť.  
o Účasť prisľúbil aj jeden zo sprievodcov Miroslav Pohár.  
o Tešíme sa na stretnutie 



 
 
Víťaz: 

• Na budúcu sobotu 16.6. 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.   

• Dnes sa v kostole o 15.00 hodine pomodlíme  
o korunku k Božiemu milosrdenstvu, pred vyloženou Sviatosťou.  

 
Ovčie: 

• 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 ide z Víťaza a sú ešte voľné miesta, môžete sa zapísať v sákrestii kostola, najlepšie čím 

skôr. Bližšie informácie budú spresnené.   
o Túto púť ma na starosti Ester Uličná z Viťaza. Ďakujem. 

 
• Blahorečenie Anny Kolesárovej 

        Blahorečenie Anny Kolesárovej sa uskutoční   1. septembra 2018 v sobotu, na priestranstve štadióna 
Lokomotívy na  Čermelskej ceste v Košiciach. Sv. Otec František na obrad blahorečenia  delegoval  kardinála  
Amata,  prefekta  Kongregácie  pre kauzy svätých. Program začne v piatok večer v katedrále a bude pokračovať 
v sobotu.  
        Žiada sa registrácia farností, kvôli predbežnému počtu pútnikov, organizačnému zabezpečeniu parkovania 
a rozdeleniu miesteniek na sedenie v hľadisku štadióna. Farnosť nech prihlási jedna kontaktná osoba (môže to 
byť aj laik) s uvedením počtu pútnikov. Po ukončení registrácie (po 31. júli) sa  budú týmto kontaktným osobám 
pomerným spôsobom distribuovať miestenky na sedenie spolu s organizačnými pokynmi. Všetci pútnici sú 
vítaní, aj keď nie každému vieme zabezpečiť sedenie v sektoroch. Môžete sa zapisovať v sákrestii kostola a určí 
sa aj kontaktná osoba.  
Na trávnatej ploche budú sektory na státie, kde bude vstup bez miestenky. Zaregistrovať sa je možné do 31. júla 
2018.  Registračné formuláre a bližšie informácie na stránke: www.annakolesarova.sk  
  

     Pre mládež: 
• Apka – Animátorská prípravka (1. – 6.07.2018) 

Týždňovka pre mladých od 15 rokov, ktorí chcú pomáhať vo farnosti či spoločenstve so stretkami, akciami, 
tábormi a podobne. Základnými témami sú Kerygma, sebapoznanie, sebaprijatie, komunikácia a základy teórie 
spoločenstva. Cena do 15. júna 2018 je 39 €. Pre súrodencov je cena 35 €. Prihlasovanie a info na 
www.premladez.sk. 

• P 18 - Národné stretnutie mládeže v Prešove (26. – 29.07.2018) 
Prihlasovanie trvá do 1. júla na www.narodnestretnutiemladeze.sk.  

• ADAŠ – Arcidiecézna animátorská a dobrovoľnícka škola 
Od septembra otvárame nový ročník animátorskej školy s rozšírením aj na dobrovoľníkov (neanimátorov). 
Určená je mladým, ktorí tohto roku dovŕšia 17 rokov. Úspešní absolventi získajú certifikát KBS aj štátom 
uznaný certifikát Ministerstva školstva. Kurz sa skladá z 12-tich tematických víkendov v priebehu približne 
dvoch rokov. Témy a ďalšie informácie nájdete na www.premladez.sk  
 
 
 

• Kurz pre organistov a kantorov v Ružomberku 
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 1. – 6.07.2018 v 
Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií:  

1. hra na organe   2. dirigovanie zboru   3. gregoriánsky chorál. 
Viac informácií a prihláška na https://khkurk.wixsite.com/katedra alebo na farskom úrade. 

 


	Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
	Liturgia
	Deň
	Dátum
	11.6.
	Po
	(červená)


	12.6.
	Sv. omša za účastí detí ( - Víťaz

	13.6.
	Ovčie 18:00

	14.6.
	(zelená)

	15.6.
	Ovčie 17:00

	16.6.
	Víťaz 07:00
	60: Pavol Uličný
	10.00 krstná náuka
	večerná omša je z nasledujúcej nedele

	17.6.
	Víťaz 7:30
	Za farnosť
	Ovčie 09:00
	Za ZBP rodina Galková
	Víťaz 10:30
	Za ZBP pútnikov vo Svätej Zemi

	 Blahorečenie Anny Kolesárovej
	 Kurz pre organistov a kantorov v Ružomberku

