
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 31. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

29.7. Po 
OVČIE 17:00 
VÍŤAZ 18:00 

55: manželstva, Ján a Františka 
Velčokovcoch 

Sv. Marty, spomienka 
(biela) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 

30.7. Ut 
VÍŤAZ 07:00 

Za ZBP rodiny Albíny Novotnej 
OVČIE 18:00 

Bl. Zdenky Schelingovej, 
panny a mučenice 

(červená) 

31.7. St 
VÍŤAZ 18:00 
OVČIE 18:00 

+ Helena Pribulová 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 

1.8. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ Ján a Mária 

Sv. Alfonza Márie deʼ Liguori, 
biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 
(biela) 

2.8. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján a Apolónia Humeňanskí 
VÍŤAZ 18:00 

+ Helena Pavlíková r. Baňášová 

Votívna omša  „O Najsvätejšom 
Srdci Ježišovom“ 

(biela) 
k chorým od 08.00 

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

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

4.8. Ne 

VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP rodiny Stolárovej 

VÍŤAZ 09:00 
80: Václav Lipták 
OVČIE 10:30 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 

18. NEDEĽA cez rok „C“, 
slávnosť 
(zelená) 

 
14.30 modlitba ruženca 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Spoveď pred 1. piatkom,   
o Víťaz:  

 v pondelok 15:30 – 18:00,    
o Ovčie:  

 v stredu 16:30 – 18:00 
• K chorým by sme išli  

o piatok 2. augusta  
o od 08.00 z rána až doobeda. 

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

• 2. augusta v piatok, možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych 
chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“.  
o skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš 

a Verím v Boha.  
o okrem toho treba splniť aj tri podmienky:  

 sv. spoveď,  
 sv. prijímanie  
 modlitbu na úmysel sv. Otca. 

• Odchod miništrantov nahlásených na futbalový turnaj v Hrabkove je  
o v utorok ráno o 08.00 spred kostola. 

Víťaz: 
• Na budúcu nedeľu bude  

o o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• V nedeľu budú sv. omše vo Víťaze o 07.00 a o 09.00 

o z dôvodu Víťazskeho festivalu v oddychovom centre Slaná voda. 
o týmto vás v mene p. starostu srdečne všetkých pozývam.  
o oficiálny program začína o 13.00 popoludní.  

Ovčie: 
• V pondelok bude  

o sv. omšu slúžiť o 17.00 rodák Michal Jenča 
• V utorok v Ovčí bude  

o po sv. omši uctenie si relikvie bl. Zdenky Schelingovej.  
• V nedeľu bude sv. omša o 10.30  

o z dôvodu  Víťazskeho festivalu v oddychovom centre Slaná voda.  
o oficiálny program začína o 13.00 popoludní.  
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