
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY   

NA 49. TÝŽDEŇ 2019 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

2.12. Po VÍŤAZ 18:00 Féria v adventnom období 
(fialová) 

3.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Bednár, výročná 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

4.12. St 
OVČIE 18:00 

Za ZBP Jozef Šimčík a jeho rodinu 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Barbory, panny a mučenice, 
ľubovoľná spomienka, 

(červená) 
Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 

5.12. Št 

VÍŤAZ 07:00 
+ Valent, Mária a Ondrej, Mária 

Juraškovci 
OVČIE 17:00 

+ Vendelín Baloga 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

 

6.12. Pia 

OVČIE 17:00 
Za živých a mŕtvych členov RB 

VÍŤAZ 18:00 
+ Valent, Helena, Ondrej a Barbora 

Pacovskí 

Sv. Mikuláša, biskupa, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

7.12. So VÍŤAZ 07:00 
Za živých a mŕtvych členov RB 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 

8.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za peších levočských pútnikov 

VÍŤAZ 10:30 
70: Agnesa Kollárová 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová) 

 
15.00 korunka k BM - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Dnes bude po sv. omšiach zbierka na Charitu – jeseň. 
• Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  

o sa tohto roku prekladá na pondelok 9. decembra. 
• K chorým by sme išli  

o až pred Vianocami 
o pondelok 16. decembra doobeda. 

• Spoveď pred 1. piatkom:  
o Víťaz:  

 v utorok 15:00 – 18:00 
o Ovčie:  

 v stredu 16:30 – 18:00.   
• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  

o Víťaz  a Ovčie 
 od 15.00. až do sv. omše.   

• Veriaci z Kamenice nad Cirochou nás poprosili o pomoc pri dostavbe „Pastoračného domu“ v ich 
farnosti.  
o Pomôcť im môžete zakúpením vianočných oblátok, ktoré nájdete vzadu v kostole alebo v sákrestii 

kostola.  
o Cena balíčka je 1 €.  
o V balíčku je 10 kusov oblátok a kartička s krátkou liturgiou pri štedrovečernom stole.  

 Vďačný veriaci z Kamenice nad Cirochou. 
Víťaz: 

• Dnes o 14.30  sa pomodlíme  
o modlitbu ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Budúcu nedeľu 8.12. sa pomodlíme  
o korunku k Božiemu milosrdenstvu  
o pred vyloženou Sviatosťou o 15.00. 

• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina, nech príde dnes 
o 14.00 na faru do katechetickej miestnosti.  
o Pozývam mladých, birmovancov aj deti.  
o Je to služba lásky tým najbiednejším. 

Ovčie: 
• Dnes, po slávnostnej sv. omši, bude  

o výmena ružencových tajomstiev. 
• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina,  

o nech zostane na teraz po svätej omši tu v kostole. 
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