
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY  
NA 17. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

22.4. Po 

VÍŤAZ 7:30 
70: Helena Ungvarská a jej rodinu 

OVČIE 09:00 
70: Helena Dubská 

VÍŤAZ 10:30 
50: Marta Čechová a jej rodinu 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
slávnosť 
(biela) 

 

23.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Stanislav 

Veľkonočný utorok 
(biela) 

24.4. St 
OVČIE 18:00 

+ Imrich a Gragor 
VÍŤAZ 18:00 

Veľkonočný streda 
(biela) 

25.4. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Andrej a Mária Jenčovci 

Veľkonočný štvrtok 
(biela) 

26.4. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Mária Uličná, Anna, Jozef, Peter a 

Štefan 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín prístrešia „za st. kostolom“ 

Veľkonočný piatok 
(biela) 

 
Stretnutie birmovancov 

27.4. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za ZBP Bohuznámej osoby 
VÍŤAZ 15:30 

Sobáš: J. Šitár – L. Novotná 

Veľkonočný sobota 
(biela) 

 
 

o 10.00 krstná náuka 
sobášna omša  je z nasledujúcej 

nedele 

28.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Alžbeta, Mikuláš a Helena 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP rodín Baluchovej, Lörincovej a 

Paprčkovej 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
alebo 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
slávnosť 
(biela) 

 
o 15.00 slávnostná modlitba v hodine 

Milosrdenstva 

       
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
Spolu:  

• Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých Košickej arcidiecézy, ktoré sa každoročne koná v 
sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva.  
o Tento rok to bude 27. apríla 2019. Po úspešnom stretnutí v Humennom, ktorého sa zúčastnilo 

približne 780 mladých, sa ADSM bude konať v inom kúte arcidiecézy - v meste Sabinov.  
o Program stretnutia je na výveske. Prihlasovanie na www.premladez.sk. 

• V nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva bude  
o po sv. omšiach požehnanie  obrazov Milosrdenstva. 

• Na budúci piatok 26.4. bude  
o stretnutie všetkých birmovancov, aj z Ovčia,  po svätej omši v kostole vo Víťaze.  
o Účasť povinná. Ospravedlňujú rodičia.   

• Spoločná krstná náuka bude  
o na budúcu sobotu 27.4. o 10.00  na fare v katechetickej miestnosti.  

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 27. apríla 2019 vo Fričovciach  

o Tomáš Varga syn rodičov Vladimíra Vargu a Dany rod. Švecovej, narodený v Skalici, bývajúci v 
Gbeloch a Mária Uličná dcéra rodičov Mariana Uličného a Márie rod. Petrovskej, narodená 
v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po tretí a poslední krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 27. apríla 2019 v Brezovici  
o Ladislav Balucha syn rodičov Ladislava Baluchu a Daniely rod. Jenčovej, narodený v Prešove, 

bývajúci vo Víťaze a Ľudmila Mertová dcéra rodičov Pavla Mertu a Magdalény rod. Sontágovej, 
narodená v Prešove, bývajúca v Brezovici, ohlasujú sa po tretí a poslední krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 27. apríla 2019 vo Víťaze o 15:30  
o Jakub Šitár syn rodičov Antona Šitára a Mária rod. Palenčárová narodený v Prešove, bývajúci 

v Malom Slivníku a Lenka Novotná dcéra rodičov Petra Novotného a Márie rod. Štofaňákovej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prví a poslední krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

• Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva  
o sa o 15.00 v kostole pomodlíme slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva,  

 pred vyloženou Sviatosťou.  
• Počas celého týždňa  sa na začiatku sv. omše spolu s kňazom modlíme  

o novénu k Božiemu milosrdenstvu. 
• Adorácia v piatok večer  

o je zrušená. 
• V sobotu ráno 27.4. bude po sv. omši  tu v kostole  

o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,  
o Zakončená bude Eucharistickým požehnaním.  

Ovčie: 
• Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva  

o sa o 15.00 v kostole pomodlíme slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva, pred vyloženou 
Sviatosťou. 

 
 

http://www.premladez.sk/
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