
             Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                     Víťaz 473,  082 38 Víťaz  

          051-7916235   vitaz@rimkat.sk  
        

      
BOHOSLUŽBY   

NA 39. TÝŽDEŇ 2018 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

24.9. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

25.9. Ut VÍŤAZ 18:00 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

26.9. St 
OVČIE 18:00 

+ Štefan, Jozef, Helena a Mária 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

27.9. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ Apolónia a Helena 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, 
spomienka 

(biela) 

28.9. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan, Margita a Daniela 
VÍŤAZ 18:00 

60: Ľudmila Ondrová 

Féria 
(zelená) 

 

29.9. So VÍŤAZ 07:00 
+ Mária, Ján a Alžbeta 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, archanjelov, 

sviatok 
(biela) 

30.9. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Ondrej Pribula 
VÍŤAZ 10:30 

+ Zuzana a Michal 

26. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
 
ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Kto má záujem ísť na  
o púť do Obišoviec, na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Diecézneho Sanktuária 

v Obišovciach v nedeľu 7. 10.,  
o nech sa zapíše v sákrestii kostola.  
o Slávnostnú svätú omšu celebruje J. Em. kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre 

evanjelizáciu národov.  
o Odchod autobusu bude  o 07.00 ráno spred kostola.  
o Program púte si môžete pozrieť na výveske.  

• Prihlasovať sa k prijatiu sviatosti birmovania sa môžu mladí ešte do konca septembra. 
    Víťaz: 

• OHLÁŠKY - sobáš 6. októbra v Kluknave  
o Jakub Bašista syn rodičov Jána Bašistu a Margity rod. Karabinošovej, narodený v Prešove, bývajúci 

v Nižnom Slavkove a Anna Galdunová dcéra rodičov + Pavla Galduna a Márie rod. Uličnej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a druhý krát. 

• OHLÁŠKY - sobáš 6. októbra v Chminianskej Novej Vsi  
o Peter Michalov syn rodičov + Petra Michalova a Márie rod. Bednárovej, narodený v Prešove, 

bývajúci vo Víťaze a Petronela Hudáková dcéra rodičov Pavla Hudáka a Aleny rod. Farkašovej, 
narodená v Prešove, bývajúca v Chminianskej Novej Vsi, ohlasujú sa po prvý a druhý krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 

• Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.  
o Knihy si môžete vydvihnúť  v nedeľu po sv. omšiach a tiež v piatok po sv. omší, alebo po dohode, na 

fare dole v katechetickej miestnosti, a zároveň zaplatiť poplatok 5 Eur na ďalší rok.  
o Bližšie informácie u p. Mihaľovej. 

• Vzadu v kostole na stolíku sú kalendáre Božieho milosrdenstva,  
o ktoré si môžete zakúpiť za 2,50 Eur za kus.  

• Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  
o tohto týždňa v utorok 25.9. po detskej sv. omši v kostole.  
o Prosím, aby si aspoň jeden z rodičov našiel čas a prišiel na toto stretnutie. 

• Novomanželia Anna a Arno van Suntenmaartensdyk obetovali na kostol ... Eur. ďakujem. 
• V sobotu večerná sv. omša  s nedeľnou platnosťou nebude. 

Ovčie: 
•   Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. 

o   Knihy si môžete vydvihnúť  v sákrestii kostola a zároveň zaplatiť poplatok 5 Eur na ďalší rok. 
•   Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  

o  tohto týždňa v stredu 26.9. po detskej sv. omši v kostole.  
o  Prosím aby si aspoň jeden z rodičov našiel čas a prišiel na toto stretnutie. 
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