
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY  
NA 38. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

16.9. Po VÍŤAZ 18:00 
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, 
biskupa, mučeníkov, spomienka 

(červená) 

17.9. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Ján Majerník, výročná 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

18.9. St 
OVČIE 18:00 

+ Františka a Jozef Haľkovci 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 
Stretnutie birmovancov- Ovčie 

19.9. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ sr. Helena, sr. Barbora a sr. Alžbeta 

Féria 
(zelená) 

20.9. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Ján a Helena Iskrovci č.304 

Sv. Ondreja Kima Taegona, 
kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 

a spoločníkov, mučeníkov, 
spomienka 
(červená) 

Stretnutie birmovancov - Víťaz 

21.9. So 

VÍŤAZ 07:00 
+ Apolónia, František, Imrich a sr. Alma 

VÍŤAZ 15:00 
Sobáš: D. Pribula – M. Uličná 

 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, 

sviatok, 
(červená) 

Krstná náuka o 10.00 

22.9. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Ján, Justína a Žofia Pribulovci 

VÍŤAZ 10:30 
85: Helena Iskrová 

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

 
Pochod za život v Bratislave 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Dnes bude po sv. omšiach  
o zbierka na rádio Lumen. 

• Na budúcu nedeľu 22. septembra v Bratislave sa uskutoční 
o už tretí Národný pochod za život.  
o Kto by mal záujem nech sa nahlási v sákrestii kostola. 
o Stretnutie všetkých nahlásených bude 17. septembra v utorok,  
o kde by sme sa dohodli na konkrétnom postupe.   

• Zmena úradných hodín, 
o v stredu  bude od 08.00 - 9.30.  
o  aj na web stránke v sekcii kontakty 

• Spoločná krstná náuka bude  
o budúcu sobotu 21.9.  
o o 10.00  na fare  
o v katechetickej miestnosti  

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 21. september vo Víťaze o 15.00  

o Damián Pribula syn rodičov Marka a Márie rod. Mišenkovej, narodený v Prešove, bývajúci v 
Rožkovanoch a Mária Uličná dcéra rodičov Pavla a Márie rod. Pacovskej, narodená v Prešove, 
bývajúca vo Víťaze ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 

• Stretnutie birmovancov z Víťaza bude 
o tu v kostole v piatok 20.9.2019  
o na sv. omši a potom stretnutie.  

• Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. 
o Knihy si môžete vydvihnúť  

• v nedeľu po sv. omšiach a tiež v piatok po sv. omší, 
• alebo po dohode, na fare dole v katechetickej miestnosti,  
• zároveň zaplatiť poplatok 8 Eur na ďalší rok. 

o Bližšie informácie u p. Mihaľovej. 
• Na budúcu sobotu 21.9. bude  

o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia, 
o zakončená bude adoráciou a  Eucharistickým požehnaním po sv. omši.  

• Na budúcu nedeľu príde.  
o d. o Vlado Čech sa poďakovať za zbierku pre svoj kostol v Hrani, 

• ktorá bola 1. septembra. Bude mať obidve sv. omše. 
Ovčie: 

• Stretnutie birmovancov z Ovčia bude  
o tu v kostole  v stredu  18.9.2019 
o na sv. omši a potom stretnutie.   
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