
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 42. TÝŽDEŇ 2019 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

14.10. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

15.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Vladimír a Helena Baluchovci 

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

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

16.10. St 
OVČIE 18:00 

+ Jozef, Agnesa a Marta Baranovci 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

17.10. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Apolónia a Helena 

Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka, spomienka 

(červená) 

18.10. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Mária Holingová 
VÍŤAZ 18:00 

+ Žofia Francová r. Richnavská, výročná 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, 
sviatok 

(červená) 
nočná adorácia 21.00 – 22.00 

19.10. So 
VÍŤAZ 07:00 
+ Albert Foriš 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: A. Trávniček – I. Jenčová 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
spoločná krstná náuka o 10.00 

20.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Štefan Iskra 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 

70: Václav Uličný 

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

 
Zbierka na misie 

 
Víťaz – 14.30 misijná adorácia 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

• Budúca nedeľa je misijná.  
o Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie.  
o Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou 

a chudobou.  
o Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

• Spoločná krstná náuka bude  
o budúcu sobotu 19.10. o 10.00 na fare. 

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  
o na mesiac október. 

Víťaz: 
• Dnes sa o 15.00 pomodlíme  

o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou. 
• Budúcu nedeľu o 14.30 bude  

o misijná adorácia. 
• Pred sv. omšou v piatok sa s deťmi spolu pomodlíme ruženec za jednotu a pokoj vo svete.  

o Zapojíme sa tak do celosvetovej modlitebne akcie z názvom:  
o „Milión detí sa modlí ruženec“.  
o Preto v piatok nebudem pred sv. omšou spovedať. 

• Budúci piatok 18.10. bude  
o nočná adorácia  tu v kostole od 21.00 – 22.00. 
o Pozývam všetkých na stretnutie so živým Kristom. 

• OHLÁŠKY - sobáš 19. októbra vo Víťaze  Prešove 
o Adam Trávniček syn rodičov Jána a Romany rod. Štvrteckej, narodený v Bratislave, bývajúci 

v Bratislave a Ivona Jenčová dcéra rodičov Stanislava a Moniky rod. Medvecovej, narodená 
v Krompachoch, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a poslednýkrát.  

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

• Budúcu sobotu 19.10. bude  
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia.  

 
Ovčie: 
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