
 
                    Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                             Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
                             051-7916235   vitaz@rimkat.sk  

 
BOHOSLUŽBY   

NA 1. TÝŽDEŇ 2020 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.12. Po VÍŤAZ 18:00 
50: Bohuznámej osoby 

Šiesty deň v oktáve narodenia 
Pána 
(biela) 

31.12. Ut 
OVČIE 08:00 

+ Ján, Helena a František Jenčovci 
VÍŤAZ 15:00 

+ František a Veronika Jenčovci 

Siedmy deň v oktáve narodenia 
Pána 
(biela) 

 
Od 23.30 otvorený  farský kostol 

1.1. St 

VÍŤAZ 07:30 
+ Anton Lesník, kňaz 

OVČIE 09:00 
+ Eduard Uličný 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

BOHORODIČKY PANNY 
MÁRIE, 
slávnosť 
(biela) 

 
Prikázaný sviatok 

2.1. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Róbert, Ján a Valentín 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Naziánského, spomienka 

(biela) 

3.1. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Anna Pokutová 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Ema, Uličná r. Štofaníková 

Piatok vo vianočnom období 
(biela) 

4.1. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Sobota vo vianočnom období 
(biela) 

5.1. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Štefan, Anna a Ján Kundríkovci 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP pre spolužiakov nar. 1949           

(70 desiatnikov) 

2. NEDEĽA PO 
NARODENÍ PÁNA, 

slávnosť 
(biela) 

 
14.30 – modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Prosím snúbencov, ktorí plánujú svadbu na budúci rok, ale aj tých ktorí len spolu chodia a nemajú ešte 
presný termín sobáša,  
o nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára na fare.  
o Prvé stretnutie bude v sobotu 1. februára 2020, večer o 18.00 na fare v katechetickej miestnosti, kde sa 

dohodnú termíny náuk. 
• Vyložená sviatosť na prvý piatok 3.1. bude:  

o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 
• Kto si praje požehnať novostavby v pondelok na sviatok Zjavenie Pána,  

o nech sa nahlási v sákrestii kostola.  
o Požehnanie domov začneme popoludní o 13.30. Ďakujem. 

• Z koledovania „Dobrá novina 2019“ sa vyzbieralo: Víťaz 2787 Eur a Ovčie 1837,24 Eur.  
o Ďakujem všetkým darcom ako aj mladým koledníkom a animátorom, ktorí  dobrovoľne obetovali svoj 

čas, námahu a vyzbierali peniaze na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej Afriky.    
• Na Silvestra bude po sv. omšiach ďakovná pobožnosť na konci roka.  

o Kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Teba Bože chválime,  
o môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

• Chcem sa poďakovať birmovancom,  
o ktorí prišli pomôcť stavať a ozdobovať vianočný stromček, upratať kostol.  
o Som rád že to zobrali zodpovedne. 

Víťaz: 
• Fatimská pobožnosť začína  

o v sobotu ráno o 7.00 
o po nej bude sv. omša. 

• Na budúcu nedeľu 5.1. bude  
o modlitba ruženca o 14.30 s výmenou ružencových tajomstiev. 

• V utorok na Silvestra bude otvorený kostol  
o od 23.30 do polnoci pre tých ktorý chcú privítať Nový rok pred Sviatosťou.  
o o 24.00 bude eucharistické požehnanie.   

Ovčie: 
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