
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 50. TÝŽDEŇ 2019 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

9.12. Po 

VÍŤAZ 07:00 
Za farnosť 

OVČIE 17:00 
Za duše v očistci 
VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Baloga 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE, 

Slávnosť 
(biela) 

 
Prikázaný sviatok 

 

10.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Mikuláša a Margity Kollárovcov 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

11.12. St 
OVČIE 17:00 

+ Žofia a Tomáš Štofkovcov 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

12.12. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Valent, Mária, Margita, Žofia a Štefan 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

13.12. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ondrej Galdun 
VÍŤAZ 18:00 

+ Margita Iskrová, výročná 

Sv. Lucie, panny a mučenice, 
spomienka 
(červená) 

14.12. So 
 

VÍŤAZ 07:00 
+ Jozef a Ján Čechovci 

 

Sv. Ján od Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 
 

o 10.00 krstná náuka – Víťaz 
 

15.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Magdalény 

VÍŤAZ 10:30 
+ Štefan Bednár, výročná 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová alebo ružová) 

 
Požehnanie koledníkov – 

Dobrá Novina 
 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

• Dávam do pozornosti spovedanie pred Vianocami,  
o oznam je na výveske a na našej webovej stránke. 

• Spoločná krstná náuka bude  
o budúcu sobotu 14.12. o 10.00  
o na fare v katechetickej miestnosti. 

• Na budúcu  nedeľu 15. decembra 2019 bude  
o pri sv. omši, v Ovčí o 09.00 a vo Víťaze o 10.30  
o požehnanie a vyslanie našich koledníkov,  
o ktorí sa aj toho roku zapoja do koledníckej akcie Dobrá novina.  

• K chorým by sme išli pred Vianocami,  
o v pondelok 16. decembra.  
o Ak chcete aby sme prišli ku chorému, ku ktorému nechodíme bežne ako na prvé piatky, k tým 

pôjdeme automaticky  
o nahláste ho v sákrestii kostola. 

Víťaz: 
• Dnes sa pomodlíme  

o korunku k Božiemu milosrdenstvu  
o pred vyloženou Sviatosťou o 15.00. 

• Na budúcu sobotu 14.12. bude  
o stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia. 

• Aj tohto roku sa obraciam na Vás s prosbou o milodar  
o v „Zbierke pre služobníkov“, ktorý môžete uhradiť v sákrestii kostola. 

 Jednoducho 5 Eur na osobu.  
 Poplatok platí pre osoby staršie ako 25 rokov.  
 Manželský pár (dve osoby)10 Eur. 
 Ďakujem za pochopenie.   

Ovčie: 
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