
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 23. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

3.6. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Helena Sokolová 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 

(červená) 

4.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Anna, Štefan a kňaz Viktor 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď Víťaz 
15:30 - 18:00  

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

5.6. St 
OVČIE 18:00 

+ František a Žofia Kráľovci 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

Spoveď Ovčie 
16:30 - 18:00 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

6.6. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ Vavrinec, Mária a Helena 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď  
k chorým od 08.00 

7.6. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Helena, Mikuláš a Alžbeta 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín prístrešia „Šutková“ 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 
Prvý piatok 

8.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

Na úmysel Bohuznámej osoby 
VÍŤAZ 17:00- kostol sv. Ondreja 

 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

večerná omša  je z nasledujúcej 
nedele 

9.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP Stanislav, František,  

Mária a Pavol Pacovskí a ich rodiny 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 
45:manželstva,  

Jakub a Mária Galdunovci 

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA 
SVÄTÉHO 

slávnosť 
(červená) 

 
o 15.00 korunka k BM a vešpery 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 
 
 



 
Spolu:  

• Dnes bude po sv. omšiach  
o zbierka na katolícke masmédia. 

• Vyšlo nové číslo časopisu  
o Spektrum na mesiac jún 2019. 

• Spoveď pred 1. piatkom   
o Víťaz:  v utorok 15:30 – 18:00;   
o Ovčie: v stredu 16:30 – 18:00. 

• K chorým by sme išli  
o štvrtok 6. júna  
o od 08.00 z rána až doobeda. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

• Veriaci, ktorý sa zúčastní ne verejnom speve a lebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.                                                                                                                    

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 15. júna 2019  v Chmiňanoch  

o Ján Stašik syn rodičov Petra a Anny rod. Forišovej narodený v Krompachoch, bývajúci vo 
Víťaze a Monika Bogdaniová dcéra rodičov Stanislava a Moniky rod. Širotňakovej, narodená v 
Prešove, bývajúca v Chmiňanoch, ohlasujú sa po prví a druhí krát.  

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

• Dnes bude o 14.30  
o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• 9. júna v nedeľu  
o začneme deviatnik k trom Košickým mučeníkom pred príchodom ich relikvii do našej farnosti, 

ktoré putujú po Košickej arcidiecéze.  
o Modlíme sa ho kňazom pred sv. omšou.  
o Relikvie budú vo Víťaze celý deň v utorok 18. júna.  
o Program bude upresnený. 

• Na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa o 15.00  
o pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej zaspievame slávnostné vešpery. 

Ovčie: 
• 8. júna v sobotu  

o začíname sa modliť deviatnik k trom Košickým mučeníkom pred príchodom ich relikvii do 
našej farnosti, ktoré putujú po Košickej arcidiecéze. 

o Modlíme sa ho kňazom pred sv. omšou.  
o Relikvie budú v Ovčí  celý deň v pondelok 17. júna.  
o Program bude upresnený.  
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