
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 40. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.9. Po VÍŤAZ 18:00 
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 

Cirkvi, spomienka 
(biela) 

1.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Flavián 

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

(biela) 
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

2.10. St 
OVČIE 18:00 

+ Ján a Apolónia Humeňanskí 
VÍŤAZ 18:00 

Svätých anjelov strážcov, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

3.10. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
65: Terézia a jej rodinu 

Féria 
(zelená) 

k chorým od 08.00 

4.10. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Branislav Kráľ 
VÍŤAZ 18:00 

+ František Čech 

Sv. Františka Assiského, 
spomienka 

(biela) 

5.10. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 
VÍŤAZ 15:30 

Sobáš: V. Nihila – M. Pacovská 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
Fatimská sobota 

 
sobašná omša je z nasledujúcej 

nedele 

6.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
40: manželstva, Peter a Helena Nehylovci 

OVČIE 09:00 
+ Viera, Jozef a Albert 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

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

 
Víťaz – 14.30 modlitba ruženca 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

• Spoveď pred 1. piatkom  
o Víťaz:  

 v utorok 15:00 – 18:00; 
o Ovčie:  

 v stredu 15:30 – 18:00  
• K chorým by sme išli  

o vo štvrtok 3. októbra  
 od 08.00 z rána až doobeda. 

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

• Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca.  
o Ruženec sa modlíme stále pred sv. omšami. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné 

odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom 
spoločenstve alebo nábožnom združení.  

o Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k 
modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť 
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

o Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel Sv. Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého. 

• Kto má záujem ísť na púť do Obišoviec, na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Diecézneho 
Sanktuária v Obišovciach v nedeľu 6. 10., nech sa zapíše v sákrestii kostola. 
o Odchod autobusu bude  o 07.00 ráno spred kostola. Program púte si môžete pozrieť na výveske. 

(Víťaz aj Ovčie) 
• V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie 

Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému 
misie medzi ľudí. Preto pred sv. omšou sa budeme modliť modlitbu  mimoriadneho misijného mesiaca. 

Víťaz: 
• Na budúcu sobotu sa o 07.00 pomodlíme  

o fatimský ruženec a po ňom bude svätá omša. 
• Na budúcu nedeľu bude  

o o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• OHLÁŠKY - sobáš 5. okóbra vo Víťaze o 15.30  

o Vladimír Nihila syn rodičov Jozefa a Ivety rod. Matušovej, narodený v Prešove, bývajúci v 
Kendiciach a Miroslava Pacovská dcéra rodičov Františka a Boženy rod. Schvarcovej, narodená 
v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 12. októbra v  Prešove  
o Jakub Novotný syn rodičov Pavla a Kláry rod. Chlebovej, narodený v Krompachoch, bývajúci vo 

Víťaze a Ivana Sokolová dcéra rodičov Imricha a Ivety rod. Novotnej, narodená vo Vranove 
n/Topľou, bývajúca vo Vranove n/Topľou, ohlasujú sa po prví a druhí krát.  

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

• Ak ma niekto z detí základnej školy túžbu zapojiť sa a spievať v detskom zbore, môže prísť v sobotu 
5.10. o 16.00 na faru do katechetickej miestnosti. 

 
Ovčie: 
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