
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 32. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

6.8. Po 
OVČIE 17:00 

+ Jakub, Žofia, Anna a Ondrej 
VÍŤAZ 18:00 

+ Valentín Kollár 

PREMENENIE PÁNA, 
sviatok 
(biela) 

7.8. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Marcela a Mária 

Féria 
(zelená) 

8.8. St 
OVČIE 18:00 

Za ZBP rodinu Róbert Uličný 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Dominika, kňaza, 
spomienka 

(biela) 

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

Za ZBP rodiny  
Andrejkovičovej a Ondášovej 

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, 
panny a mučenice, 
patrónky Európy, 

sviatok 
(červená) 

10.8. Pia 
OVČIE 17:00 

Za pútnikov v Krakove 
VÍŤAZ 18:00 

50: Jozef a 50: Mária Fabiniovci 

Sv. Vavrinca, diakona 
a mučeníka, sviatok 

(červená) 

11.8. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Ján, Alžbeta a Mária Kollárovcov 
VÍŤAZ 12:00 – NA SĽUBICI 

Za ZBP Jozefa Gregu a jeho rodinu 

Sv. Kláry, panny, spomienka 
(biela) 

 
09.30 krstná náuka 

12.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Ján a Mária Galdunovcov 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
+ Margita Galdunová, výročná 

19. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
15.00 korunka k BM -Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Spoločná krstná náuka bude  
o na budúcu sobotu  11.8.  o 09.30  
o na fare dole  v katechetickej miestnosti.   

Víťaz: 
• Dnes bude o 14.30  

o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• Na budúcu sobotu 11.8. 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.   

• Na budúcu nedeľu sa o 15.00 hodine pomodlíme  
o korunku k Božiemu milosrdenstvu, pred vyloženou Sviatosťou.  

• Na budúcu sobotu bude sv. omša  
o na kopci Sľubica o 12.00.  
o Ak by bolo veľmi zlé počasie bola by sv. omša preložena. 

• Stretnutie miništrantov, ktorí sa nahlásili na futbalový turnaj v Jarovniciach bude  
o v pondelok po sv. omši na fare v katechetickej miestnosti. 

• Pán starosta Baloga spolu s kultúrnou komisiou obecného úradu Vás srdečne pozývajú dnes popoludní na 
Víťazský festival,  

o ktorý začína o 15.00 v oddychovom centre „Slaná voda“ a potrvá do noci.  
o Komu by sa nechcelo isť pešo môže využiť aj autobus, ktorý pôjde spred kostola o 14.00 a 16.30. 

Naspäť pôjde o 18.30 a 22.00. 
Ovčie: 

• Dnes po sv. omši je  
o zbierka na podporu zabezpečenia slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. 

• 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 Jedná sa o sprchu a nocľah.  
o Spoločná večera by bola na obecnom úrade.  
o Pútnikov by malo byť okolo 40. 
o Ďakujem. 
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