
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 21. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

20.5. Po 
OVČIE 7:30 

Za ZBP Michal a Margita Jenčovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Terézia Miškufová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Celodenná farská poklona 
Ovčie od 08.00 – 11.00 
Víťaz od 13.00 – 18.00 

21.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Žofia, Michal a Štefan 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

22.5. St 
OVČIE 18:00 

+ Alžbeta, Martin a Štefan 
VÍŤAZ 18:00 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

23.5. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ František a Apolónia Štofaníkovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

24.5. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Žofia a Štefan Pribulovci 
VÍŤAZ 18:00 
+ Štefan Iskra 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

25.5. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za ZBP rodiny Jozef Jenča 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: J. Zajonc – D. Čechová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 
Ovčie:  10.00 spoveď detí 

sobášna omša  je z nasledujúcej 
nedele 

26.5. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
+ Katarína a Daniel 

OVČIE 10:30 
1. sväté prijímanie 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP rodín prístrešia „Galdunová“ 

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

       
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Na budúcu sobotu začne  
o Snúbenecká škola – „Víkendovka 2019“, 25. a 26 mája 2019.  
o Začne v sobotu ráno o 09.00 na fare v katechetickej miestnosti. Pokračuje v nedeľu popoludní.  
o Účasť pre tých, ktorí sa nahlásili je povinná.  

• V pondelok 20. mája  bude  v našej farnosti  
o celodenná poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.  
o Začne vo filiálnom kostole v Ovčí, kde bude najskôr sv. omša o 7.30 a po nej od 08.00 do 11.00 

adorácia zakončená požehnaním  
o vo farskom kostole vo Víťaze od 13.00 do 18.00, po nej sv. omša.  

• V sobotu 25. mája sa pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III. v Prešove uskutoční stretnutie 
miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE.  
o Stretnutie sa začne svätou omšou, po ktorej sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom,  

tombolu, súťaže, guľáš a prekvapenie.  
o Prihlasovanie skupín miništrantov je na www.premladez.sk.  
o Oblečenie na podujatie je športové.  

• Na budúcu nedeľu 26. mája o 15.00 hod pri sv. omši bude  
o v košickej katedrále spoločne pripomenutie si jubilea manželov z celej arcidiecézy, ktorí tohto roku 

slávia 25. výročie manželstva.  
o Nahlásení manželia, pri tomto slávení dostanú osobitné požehnanie od nášho otca arcibiskupa. 

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 25. mája 2019  o 15.00 vo Víťaze  

o Ján Zajonc syn rodičov Jána a Dany rod. Arendarčíkovej narodený v Kežmarku, bývajúci v 
Reľove a Diana Čechová dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Bednárovej, narodená v Prešove, 
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prví a poslední krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 1. júna 2019  v Dolnej Strehovej  
o Tomáš Bednár syn rodičov Jána a Ľubice rod. Marušákovej narodený v Prešove, bývajúci vo 

Víťaze a Veronika Babicová dcéra rodičov Jána a Eriky rod. Dobrockej, narodená vo Veľkom Krtíši, 
bývajúca v Dolnej Strehovej, ohlasujú sa po prví a druhí krát.  

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

• Pán starosta spolu s kultúrnou komisiou obecného úradu a s učiteľmi a žiakmi našej základnej a materskej 
školy vás, srdečne pozývajú na Deň Matiek,  
o dnes o 15.00 do viacúčelovej sály obecného úradu.  

• Nácvik prvoprijímajúcich detí bude  
o v pondelok 20. mája o 16.00 na fare, dole v katechetickej miestnosti.  
o Tešia sa na Vás Mária Harničárová a Mária Magdová. 

• Skúška šiat pre prvoprijímajúce deti bude  
o v utorok 21. mája po detskej sv. omši na fare v katechetickej miestnosti. 

• Na budúcu sobotu 25.5. bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,  
o Zakončená bude adoráciou a Eucharistickým požehnaním po sv. omši. Stretnutie je otvorené pre 

všetkých.   
Ovčie: 

• Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude  
o v sobotu o 10.00.  
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj v stredu hodinu pred sv. omšou.  

• Na budúcu nedeľu 26. mája bude  
o v Ovčí 1. sväté prijímanie o 10.30.  
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 

 

http://www.premladez.sk/
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