
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 22. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

27.5. Po OVČIE 17:00 
VÍŤAZ 18:00 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

28.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Leonard, Mária, Jozef a Mária 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

29.5. St VÍŤAZ 18:00 
+ Valent, Barbora a Róbert 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

večerná omša je z nasledujúcej 
slávnosti 

30.5. Št 

VÍŤAZ 07:00 
+ Mikuláš a Mária Uliční 

OVČIE 17:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef a Štefan Bednárovci 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, 
slávnosť 
(biela) 

 
Prikázaný sviatok 

31.5. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Anna, Ján a Mária Bednárikovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Valentín Kovaľ, výročná 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

1.6. 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) 
Víťaz:  10.00 spoveď detí 

večerná omša  je z nasledujúcej 
nedele 

2.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
50: Pavol Pacovský 

OVČIE 09:00 
+ Apolónia, Jozef a Jozef Galdunovci 

VÍŤAZ 10:30 
1. sväté prijímanie 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

zbierka na masmédia 
o 14.30 modlitba ruženca – Víťaz 

       
* ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Na budúcu nedeľu 2. júna bude  
o po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédia. 

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 8. júna 2019  v Rožkovanoch 

o Marek Čech syn rodičov Františka a Márie rod. Matvejovej narodený v Prešove, bývajúci vo 
Víťaze a Katarína Kišeľová dcéra rodičov Jána a Kataríny rod. Compeľovej, narodená v Prešove, 
bývajúca v Červenici pri Sabinove, ohlasujú sa po prví a druhí 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 tretí krát.  

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

• Generálka prvoprímajúcich detí  bude  
o v piatok 31. mája po sv. omší. 

• Spoveď  prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude  
o v sobotu 1. júna o 10.00.  
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj počas týždňa  

 v utorok alebo v piatok pred sv. omšou.  
• Na budúcu nedeľu 2. júna bude  

o vo Víťaze 1. sväté prijímanie o 10.30.  
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 

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

• Na budúcu nedeľu bude  
o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Muži menom Pavol z Víťaza, ktorí chceli a prispeli, darovali na kostol 240 Eur.  
o Sv. omša za Pavlov bude slúžená 29.6. na sviatok Petra a Pavla o 09.00.  
o Ďakujem. Z milodaru bude zakúpená obetná miska.  

Ovčie: 
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