
             Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                     Víťaz 473,  082 38 Víťaz  

          051-7916235   vitaz@rimkat.sk  
     

BOHOSLUŽBY 
  NA 51. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

16.12. Po VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP Štefan Sokol 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým od 08.00 

17.12. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

+ Janka Pavlíková rod. Štofaňáková, 
výročná 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď- Víťaz 
16:00 - 18:00 

18.12. St 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 18:00 

+ Jozef, Mária a Ján Kráľovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Ovčie 
16:00 - 18:00 

19.12. Št 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 18:00 

+ Alžbeta, Helena a Mikuláš 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď - Ovčie 
15:30 - 18:00 

20.12. Pia VÍŤAZ 18:00 
+ Viktor Novotný, výročná 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Víťaz 
9:00 - 12:00 

14:30 - 17:30 

21.12. So VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP Bohuznámej osoby 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

22.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Barbora a Rudolf Uliční 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP animátorov  

a všetky deti vo farnosti 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová)  

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



Spolu:  
• K chorým pôjdeme  

o zajtra v pondelok 16. decembra.  
o Ak chcete aby sme prišli ku chorému, ku ktorému nechodíme bežne ako na prvé piatky,  k tým pôjdeme 

automaticky, nahláste ho v sákrestii kostola. 
• Vo sviatok Narodenie Pána 25. decembra a na Nový rok,  

o plánujeme rozniesť sv. prijímanie  vážne chorým domov.  
o Prosím nahláste  v sákrestii kostola mena a adresu chorých, ktorým zanesieme sv. prijímanie.  

• Vyšlo nové číslo  
o farského časopisu Spektrum  
o na mesiac december, na celé Vianočné sviatky. 

• V sobotu sv. omša večer s nedeľnou platnosťou nebude,  
o spovedáme pred Vianocami v Širokom. 

Víťaz: 
• Aj tohto roku sa obraciam na Vás 

o s prosbou o milodar v „Zbierke pre služobníkov“,  
o ktorý môžete uhradiť v sákrestii kostola.  

• Od 15.12. sa začal deviatnik pred narodením Ježiša Krista - prístrešie,  
o ktorý sa modlievate po rodinách.  
o Preto sú sv. omše  podľa možnosti ráno, okrem spovede pred Vianocami.  

Ovčie: 
• Od 15.12. sa začal deviatnik pred narodením Ježiša Krista - prístrešie,  

o ktorý sa modlieva v kostole pred sv. omšou  
o alebo o 17.00 keď nie je sv. omša.  
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	17.12.
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	18.12.
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	Víťaz 07:30
	+ Barbora a Rudolf Uliční
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	Za ZBP animátorov 
	a všetky deti vo farnosti


