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

          051-7916235   vitaz@rimkat.sk  
      

        
BOHOSLUŽBY   

NA 42. TÝŽDEŇ 2018 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

15.10. Po VÍŤAZ 18:00 
Sv. Terézie z Avily, panny 

a učiteľky Cirkvi, spomienka 
(biela) 

16.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Helena, Jozef a Štefan Birošovci 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

17.10. St 
OVČIE 18:00 

50: Terézia Kollárová 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka, spomienka 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

18.10. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
Za ZBP Helena Baluchová 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, 
sviatok 

(červená) 

19.10. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Lenka Čigarská 
VÍŤAZ 18:00 

+ Anna Čechová, výročná 

Féria 
(zelená) 

 
Stretnutie birmovancov 

20.10. So 

VÍŤAZ 07:00 
+ Františka a Jozef Pavlíkovci, Jozef 

a Anna Galdunovci 
 

VÍŤAZ 17:00- kostol sv. Ondreja 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

večerná omša je z nasledujúcej nedele 

21.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za zosnulú rodinu Vaškovú 

VÍŤAZ 10:30 
Za tohtoročné prvoprijímajúce deti 

29. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
Zbierka na Misie 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu:  
• Aj tohto roku sa zapojíme do medzinárodnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec" ako iniciatíva Kirche in 

Not.  
o Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – 

predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svete.  
o My sa budeme s deťmi modliť ruženec na tento úmysel pred detskou sv. omšou. 

• Na budúci piatok 19.10. bude stretnutie všetkých birmovancov (aj z Ovčia),   
o po sv. omši v kostole vo Víťaze.  
o Účasť povinná.   
o Po sv. omši znamená prísť aj na sv. omšu,  
o ktorú bude celebrovať Ľuboslav Hromjak, ktorý nám priblíži život sv. Filomény. 

• Na budúcu nedeľu 21.10. bude  
o po svätých omšiach celonárodná zbierka na Misie.  
o Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.  
o Na sv. omše príde aj diecézny riaditeľ pápežských misijných diel Košickej arcidiecézy, Štefan Kondis, 

ktorý nás oboznámi s financovaním zo zbierok na misie. 
• Vyšlo nové  

o číslo farského časopisu Spektrum  
 na mesiac október. 

Víťaz: 
• Dnes sa o 15.00 pomodlíme  

o korunku k Božiemu milosrdenstvu  
o pred vyloženou sviatosťou. 

• V sobotu ráno 20.10. po sv. omši bude  
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia, bude vyložená Sviatosť tak na pol hodinku.  
o zakončená bude Eucharistickým požehnaním.  
o stretnutie je otvorené pre všetkých. 

 
Ovčie: 
• - 
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