
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 29. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

16.7. Po VÍŤAZ 18:00 
Preblahoslavenej Panny Márie 

Karmelskej, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

17.7. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Bibiana Kandráčová 

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 
pustovníkov, spomienka 

(biela) 

18.7. St OVČIE 18:00 
+ Roman Haľko 

Féria 
(zelená) 

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

+ Paulina (rod. Ungvarská) a John 
Dinisovci 

Féria 
(zelená) 

20.7. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan a Mária Kráľovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Jozef, Apolónia a Jozef Galdunovci 

Féria 
(zelená) 

21.7. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Gita Vraníková, výročná 
PRI SV. ANNE 10:30 

OVČIE 17:00 

Féria 
(zelená) 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

22.7. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
50: Bohuznáma osoba a jej rodinu 

PRI SV. ANNE 08:00 
+ Anton Srholec, kňaz 
PRI SV. ANNE 10:30 

Za farnosť 

16. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
*Ďalšie oznamy na druhej strane... 

 



 
 
Spolu:  

• Od pondelka 16. júla do soboty 22. júla vrátane, som na dovolenke.  
o Zastupuje ma duchovný otec František. 

• Dávam do pozornosti program tohtoročného odpustu pri sv. Anne 2018  na výveske pred kostolom. 
• Blahorečenie Anny Kolesárovej sa uskutoční 

o 1. Septembra 2018 v sobotu, na priestranstve štadióna Lokomotívy na  Čermelskej ceste 
v Košiciach.  

o Žiada sa registrácia farností, kvôli predbežnému počtu pútnikov, organizačnému zabezpečeniu 
parkovania a rozdeleniu miesteniek na sedenie v hľadisku štadióna do 31. júla.  

o Môžete sa zapisovať v sákrestii kostola.   
Víťaz: 

• V stredu sv. omša nebude ani spovedanie v utorok a piatok pred omšami. 
Ovčie: 

• V stredu 15. augusta budú cez našu obec prechádzať pútnici z Michaloviec do svätyne Božieho 
milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú Pallotíni.  

o V sákrestii kostola je papier, kde  sa môžete nahlásiť, koľkých pútnikov  by ste prijali na noc 
doma.  

o Pútnikov by malo byť okolo 40. Ďakujem. 
 

 
 Oznamujeme občanom a všetkým pútnikom, že nastáva zmena pri organizácii dopravy 

• v rámci odpustovej slávnosti pri sv. Anne v Kluknave,  
• ktorý sa tento rok bude konať v dňoch: 21.7., 22.7., 25.7. a 26.7.2017.  
• Počas celého trvania púte bude zavedená jednosmerná prevádzka pre všetky motorové vozidlá, a to 

nasledovne:  
o vjazd ku kostolíku sv. Anny bude zabezpečený po miestnej komunikácii z Kluknavy – ako to bolo 

doteraz  
o výjazd bude vedený smerom cez obec Ovčie po starej ceste.  
o Zvlášť Vás upozorňujeme o rešpektovanie zákazu vjazdu v obci Ovčie smerom ku kostolíku sv. 

Anny.  
o Na dodržiavanie tejto jednosmernej prevádzky budú dohliadať organizátori a príslušníci Policajného 

zboru SR.     
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