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

          051-7916235   vitaz@rimkat.sk  
          

    
BOHOSLUŽBY   

NA 47. TÝŽDEŇ 2018 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.11. Po VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Reginy Magdovej 

Féria 
(zelená) 

20.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef, Alžbeta a Mária Pacovskí 

Bl. Anny Kolesárovej, panny a 
mučenice, ľubovoľná spomienka 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

21.11. St 
OVČIE 17:00 

+ Michal a Václav 
VÍŤAZ 18:00 

Obetovanie Panny Márie, 
spomienka 

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

22.11. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Ján Majerník 

Sv. Cecílie, panny a mučenice, 
spomienka 
(červená) 

23.11. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan Farkaš, výročná 
VÍŤAZ 18:00 

+ Valent a Helena Sabolovci 

Féria 
(zelená) 

 
Stretnutie birmovancov 

24.11. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Jozef a Anna, Žofia a Peter 
 

VÍŤAZ 17:00 - kostol sv. Ondreja 

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza 
a spoločníkov, mučeníkov, 

spomienka 
(červená) 

večerná omša je z nasled. nedele 

25.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
80: Barbora Jenčová 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP Anton, Vladimír, Erika a ich rod. 

KRISTA KRÁĽA 
34. NEDEĽA CEZ ROK „B“ 

slávnosť 
(biela) 

 
15.30 pobožnosť a vešpery - Víťaz 

  
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Dnes bude po svätých omšiach  
o dobročinná zbierka na katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. 

• Na budúci piatok 23.11. bude  
o stretnutie všetkých birmovancov (aj z Ovčia),  po sv. omši v kostole vo Víťaze. Účasť povinná. 

Ospravedlňujú rodičia.  
   Víťaz: 

• V sobotu ráno 24.11. bude po sv. omši  tu v kostole  
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,  
o Zakončená bude Eucharistickým požehnaním.  
o Stretnutie je otvorené pre všetkých.   

• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby  
o Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých 

podmienok získať úplné odpustky.  
o Túto modlitbu sa pomodlíme pri popoludňajšej pobožnosti pred vyloženou Oltárnou sviatosťou 

o 15.30 a po nej budú slávnostné vešpery.  
• Vzadu v kostole sú  

o modlitebné knižky, ktoré si môžete požičať, a po skončení sv. omše ich vrátiť na určené miesto. 
Nenechávajte ich po laviciach, aby si ich aj ďalší modli požičať.  

o Veríme, že tak viacerí sa zapojíte do spevu pri sv. omši.  
• Vzadu v kostole je papier na ktorom sú  

o mená kňazov, za ktorých sa môžete modliť.  
o Tuto aktivitu „Modlitbový zápas – reťaz nepretržitej modlitby zastrešuje Inštitút nepoškvrneného 

srdca Panny Márie. Minulý týždeň na to vysvetlila p. Uchalová.  
o Skupina 7 členov sa modlí a obetuje jeden deň v týždni za konkrétneho kňaza.  
o Modlitby nie sú predpísané. Odporúča sa  sv. ruženec, sv. omša alebo čítanie. Sv. Písma.  
o Nejde o špeciálne modlitby len to čo sa obvykle modlite.  
o Po nedeli bude papier v sákrestii kostola, kde môžete pokračovať v zapisovaní.  

• Od stredy 21. novembra sa začneme  
o modliť deviatnik k sv. Ondrejovi,  
o ktorý je patrónom našej arcidiecézy ale aj patrónom nášho kostola na vyšnom konci.  
o Tento deviatnik by sme sa modlili na začiatku sv. omše spolu s kňazom.  

Ovčie: 
• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby 

o Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky.  

o Túto modlitbu sa pomodlíme v rámci krátkej poklony,  na konci svätej omše pred vyloženou 
Oltárnou sviatosťou. 
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