
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 32. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

5.8. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

6.8. Ut 
OVČIE 17:00 

+ Valent, Barbora a Róbert 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP pútnikov v Krakove 

PREMENENIE PÁNA, 
sviatok 
(biela) 

7.8. St OVČIE 18:00 
+ Marián a František Hudákovci 

Féria 
(zelená) 

8.8. Št VÍŤAZ 07:00- kostol sv. Ondreja 
+ Jozef a Anna Lackovci 

Sv. Dominika, kňaza, 
spomienka 

(biela) 

9.8. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan a Mária Kráľovci 
VÍŤAZ 18:00 

85: Helena Galdunová 

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, 
panny a mučenice, 
patrónky Európy, 

sviatok 
(červená) 

10.8. So VÍŤAZ 07:00 
+ Mária Magdová 

Sv. Vavrinca, diakona 
a mučeníka, sviatok 

(červená) 

11.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Vincent Kollár 

VÍŤAZ 10:30 
60: Mária Šeďová 

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

 
15.00 korunka k BM - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

•  D.o. Ľuboslav Hromják pozýva  na púť k sv. Filoméne do farského kostola v Spišskom Podradí,  
o v nedeľu 11.8.  
o program púte je na výveske 
o kto má záujem nech sa zapíše v sákrestii kostola 
o myslím, že bude dobré zobrať so sebou aj  skladacie stoličky 
o odchod autobusu bude v nedeľu ráno o 8.30 spred kostolov 
o zodpovedná osoba za púť je Emília Uličná 

 
Víťaz: 

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

• Na budúcu nedeľu o 15.00  
o pomodlíme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu  
o pred vyloženou Sviatosťou. 

• Dnes popoludní o 13.00,  
o začína Víťazský festival v oddychovom centre Slaná voda. 
o týmto vás v mene p. starostu srdečne všetkých pozývam.  

• Chcem poprosiť mladých, ktorý nám chcú pomôcť s pripravovaným detským táborom nech prídu 
v stredu 7.8. o 20.00 na faru do katechetickej miestnosti.  
o Minimálny vek animátorov je 14. rokov, od 9 ročník. 

• V stredu a v sobotu večer svätá omša nebude. 
 

Ovčie: 
• V stredu 14. augusta budú cez našu obec prechádzať pútnici z Michaloviec do svätyne Božieho 

milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú Pallotíni.  
o V sákrestii kostola je papier, kde  sa môžete nahlásiť, koľkých pútnikov  by ste prijali na noc doma.  
o Pútnikov by malo byť okolo 40.  
o Ďakujem.  
o Zodpovedná osoba. p. Balogová. 
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