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

NA 48. TÝŽDEŇ 2018 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.11. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Ján 

Féria 
(zelená) 

27.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

28.11. St 

VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
Za ZBP rodiny Ondrej Čech 

 
VÍŤAZ 18:00 

40: Marcel Magda a jeho rodinu 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLOV VO VÍŤAZE 
Sv. Ondreja - 17. výročie, 
Sv. Jozefa   - 26. výročie 

slávnosť 
(biela) 

29.11. Št 
VÍŤAZ 07:00 

+ Imrich a Mária, Valent a Mária 
OVČIE 17:00 

+ Viktória a Jozef Šimčíkovcov 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLA V OVČÍ 

Sv. Barbory - 26. výročie, 
slávnosť 
(biela) 

30.11. Pia 
OVČIE 17:00 

+ František a Roman 
 VÍŤAZ 18:00 - ODPUST 

+ Ondrej, Mária a sr. Samuela Gregovci 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 
sviatok 

(červená) 
Odpustová slávnosť  

sv. Ondreja vo Víťaze 

1.12. So 

VÍŤAZ 07:00  
Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva  

 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž.bratstva 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
Fatimská sobota 

 
večerná omša je z nasledujúcej 

nedele 

2.12. Ne 

VÍŤAZ 07:00  
Za ZBP Mária a Viktória 

 VÍŤAZ 09:00 
+ Pavol Poláček 

OVČIE 10:30 – ODPUST 
Za farnosť 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „C“, 

slávnosť, 
(fialová) 

Odpustová slávnosť  
sv. Barbory v Ovčí 

zbierka na Charitu – jeseň  
14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 
 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
Spolu:  

• Na budúcu nedeľu 2.12. bude  
o po sv. omšiach zbierka na Charitu – jeseň. 

• Na budúcu nedeľu 2.12. bude  
o pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov. 

   Víťaz: 
• 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.  

• V piatok slávime odpust sv. Ondreja v našom starobylom kostolíku na vyšnom konci. 
o Slávnostnú sv. omšu večer o 18.00 bude celebrovať Matúš Hatok, kaplán v Jarovniciach.  

• Fatimská pobožnosť začína  
o v sobotu ráno o 7.00  po nej bude sv. omša. 

• Na budúcu nedeľu o 14.30  sa pomodlíme  
o modlitbu ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Vzadu v kostole sú kalendáre propedeutického ročníka v Kňazskom seminári v Košiciach.  
o Je to pilotný projekt v rámci Slovenska. Zmyslom kalendára je spropagovať nie jen tento ročník ale 

aj kňazský seminár.  
o Cena 2.50 Eur.  
o V ňom sa dozviete o čom tento propedeutický ročník je a aj o chlapcoch, ktorí sú v ňom. 

Ovčie: 
• Vzadu v kostole je papier na ktorom sú mená kňazov, za ktorých sa môžete modliť.  

o Tuto aktivitu „Modlitbový zápas – reťaz nepretržitej modlitby zastrešuje Inštitút nepoškvrneného 
srdca Panny Márie. 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. Nejde 
o špeciálne modlitby len to čo sa obvykle modlite. Po nedeli bude papier v sákrestii kostola, kde 
môžete pokračovať v zapisovaní. Písala o tom Žofia Čechová v októbrovom čísle nášho časopisu 
Spektrum. 

• Na budúcu nedeľu 2.12. bude  
o odpustová slávnosť sv. Barbory v  Ovčí o 10.30,  

 ktorú bude celebrovať Marek Džurbala, farár v Sačurove. 
• 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 teraz po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
• Na budúcu nedeľu, po slávnostnej sv. omši  odpustovej, bude  

o výmena ružencových tajomstiev s modlitbou po sv. omši. 
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