
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY  

NA 48. TÝŽDEŇ 2019 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

25.11. Po VÍŤAZ 18:00 
60: Vladimír Baloga 

Féria 
(zelená) 

26.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Štefan a Anna Gregovci 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

27.11. St 
OVČIE 17:00 

+ Štefan, Martin a Alžbeta Uliční 
VÍŤAZ 18:00 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

28.11. Št 
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 

+ Jozef Čech 
VÍŤAZ 18:00 

+ Valent, Žofia a Jozefína Uliční 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLOV VO VÍŤAZE 
Sv. Ondreja - 18. výročie, 
Sv. Jozefa   - 27. výročie 

slávnosť 
(biela) 

29.11. Pia 

OVČIE 17:00 
Za ZBP František Bednárik  

a jeho rodinu 
VÍŤAZ 18:00 

+ Helena Sokolová, výročná 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLA V OVČÍ 

Sv. Barbory - 27. výročie, 
slávnosť 
(biela) 

30.11. So 
VÍŤAZ 10:30 – kostol sv. Ondreja  

ODPUST 
Za ZBP Andrej Blizman a jeho rodinu 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 
sviatok 

(červená) 
Odpustová slávnosť 

sv. Ondreja vo Víťaze 

1.12. Ne 

VÍŤAZ 07:00  ! 
+ Albert a Mária Blizmanovci 

VÍŤAZ 09:00 ! 
+ Jozef Jenča 

OVČIE 10:30 – ODPUST 
Za farnosť 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová) 

Odpustová slávnosť 
sv. Barbory v Ovčí 

zbierka na Charitu – jeseň 
14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



Spolu:  
• Zo zbierky na katedrálu sv. Alžbety sa minulú nedeľu vyzbieralo:  

o Víťaz ....... Eur; Ovčie ....... Eur. Ďakujem. 
• Na budúcu nedeľu 1.12. bude  

o pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov. 
o po sv. omšiach zbierka na Charitu – jeseň. 

• RTVS na Dvojke bude  
o vysielať dnes 24. novembra 2019 o 21.45,  
o dokumentu o Troch košických mučeníkoch.  
o Bolo by škoda to nevidieť.  

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 30. novembra v Širokom  

o Tomáš Ondria syn rodičov Petra a Marcely rod. Liptákovej, narodený v Prešove, bývajúci vo 
Víťaze a Veronika Bednariková dcéra rodičov Daniela a Marcely rod. Bartkovej, narodená 
v Prešove, bývajúca v Širokom, ohlasujú sa po tretí krát.  

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

• Dnes popoludní bude  
o pobožnosť pri ktorej sa  pomodlíme modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na 

sviatok Krista Kráľa,   
o na ktorú sa vzťahujú úplné odpustky.  
o Túto modlitbu sa pomodlíme pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15.00  
o po nej budú slávnostné vešpery. 

• V sobotu slávime odpust sv. Ondreja v našom starobylom kostolíku na vyšnom konci.  
o slávnostnú sv. omšu o 10.30, bude celebrovať Peter Ceľuch,  
o spirituál kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.  

• Na budúcu nedeľu o 14.30   
o pomodlíme sa modlitbu ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina, tak počas Vianoc 
ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 
v krajinách východnej Afriky,  
o nech príde na budúcu nedeľu 1.12. o 14.00 na faru do katechetickej miestnosti.   
o tak mladých, birmovancov aj deti.  
o je to služba lásky tým najbiednejším. 

Ovčie: 
• Na budúcu nedeľu 1.12. bude odpustová slávnosť sv. Barbory v  Ovčí o 10.30, 

o ktorú bude celebrovať Marek Kunder, 
o prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. 

• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok 
Krista Kráľa,  
o môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
o Túto modlitbu sa pomodlíme teraz po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 

• Na budúcu nedeľu, po slávnostnej sv. omši  - odpustovej, bude  
o výmena ružencových tajomstiev s modlitbou po sv. omši. 

• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina, a tak počas Vianoc 
ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 
v krajinách východnej Afriky,  
o nech zostane na budúcu nedeľu 1.12. po svätej omši tu v kostole. 
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