
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 46. TÝŽDEŇ 2019 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

11.11. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Ján Magda 

Sv. Martina z Tours, biskupa, 
spomienka 

(biela) 

12.11. Ut VÍŤAZ 17:00 !! 
Za ZBP Bohuznámej osoby 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

13.11. St 
OVČIE 17:00 

+ Helena Pribulová, výročná 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

14.11. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Ján, Žofia, Filoména, František a Mária 

Féria 
(zelená) 

15.11. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Martin a Regina Balogovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Jozef a Helena Birošovci 

Féria 
(zelená) 

 
nočná adorácia 21.00 – 22.00 

16.11. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ František, Helena a František 
Víťaz 11:00 

90: Mária Stašíková 

Féria 
(zelená) 

 

17.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP Alžbety, Lucie a Jozefa ml.,  

Novotných 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 

Za peších levočských pútnikov 

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

 
Zbierka sv. Alžbety 

 

*ďalšie oznamy na druhej strane... 

 



Spolu:  

• Na budúcu nedeľu 17.11. bude po svätých omšiach  
o dobročinná zbierka na katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. 

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  
o na mesiac november 2019. 

• Naša farnosť organizuje  
o autobus na GODZONE tour, ktorý sa bude konať 18.11. v pondelok o 18.00. v Tatran Handball 

Aréne.  
o Godzone Tour je evanjelizačné turné projektu Godzone, ktoré sa každoročne organizuje v rámci 

„Týždňa Cirkvi pre mládež“. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. až 22. novembra 2019 v piatich 
mestách na Slovensku.  

o Zahŕňa večerné koncerty, kde návštevníci zažijú originálny hudobno-tanečný program, vypočujú si 
jedinečné príbehy ľudí z celého Slovenska. Mladší ako 15. r. môžu ísť v sprievode dospelej osoby. 
Zvlášť pozývam birmovancov. Vstup na koncert je zdarma. Cena autobusu sú 2 eurá na osobu.  

o Prihlásiť sa môžete do nedele 17.11. v sákrestii kostola.  
o Odchod autobusu bude upresnený. 

Víťaz: 

• Dnes  o 15.00 sa pomodlíme  

o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou.  

• Detská svätá omša  

o v utorok bude o 17.00, prídu deti z materskej škôlky so sviečkami, ktoré symbolizujú svetlo, radosť 
a nádej  v Krista, ktorého nasledoval aj sv. Martin. 

• Budúci piatok 15.11. bude  

o nočná adorácia  tu v kostole od 21.00 – 22.00.  

o pozývam všetkých na stretnutie so živým Kristom. 

• Keďže sa blíži výročie konsekrácie a odpust sv. Ondreja,  

o chcem Vás poprosiť, o brigádu na upratovanie okolia kostola sv. Ondreja  

o 14. 11. 2019  vo štvrtok, so začiatkom o 9.00 hod. 

o je potrebne si doniesť náradie,  

 ženy: metlu, hrable, 

 muži: fúrik, lopatu, vykosovačku na trávu. 

o Ďakujem. 

Ovčie: 

• Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel 
v misijných krajinách. 

o Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných 
krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi 
pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si 
zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. 

o Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar 
na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur.  

o Zapísať vaše úmysly v sakristii môžeme do 17.11.2019. Z technických a organizačných dôvodov nie 
je možné získať informácie o dátume slávenia omší. 
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