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

 
 

BOHOSLUŽBY   
NA 10. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

2.3. Po VÍŤAZ 18:00 Féria v pôstnom období 
(fialová) 

3.3. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Margita a Mikuláš 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

4.3. St 
OVČIE 18:00 

80: Filoména Balogová 
VÍŤAZ 18:00 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

5.3. Št 
VÍŤAZ 07:00 

+ Štefan, Apolónia a Anna  
Iskrovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
od 08.00 spoveď chorých 

6.3. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Štefan a Magdaléna  

Humeňanskí 
VÍŤAZ 18:00 

+ Jozef a Helena, Pavol a Monika 
Krankotovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 

18:00 -  Víťaz 

7.3. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

8.3. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Františka a Štefan  

Novotní 
OVČIE 09:00 

Za ZBP rodiny Balogovej 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

2. PÔSTNÁ NEDEĽA „A“, 
(fialová) 

 
 

Krížové cesty:  13:30 -  Ovčie 
14:30 -  Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Dnes bude po svätých omšiach  
o jarná zbiera na Charitu. 

• Spoveď pred 1. piatkom    
o Víťaz:  

 v utorok 15:30 – 18:00 ;    
o Ovčie:  

 v stredu 16:30 – 18:00.  
• K chorým by sme išli vo štvrtok 5. marca  

o od 08.00 z rána až doobeda. 
• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  

o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 
• V sákrestii kostola je rozpis krížových ciest na pôst.  

o Prosím spoločenstva, otcov, matky,  
o aby sa zapísali na službu viesť - prečítať krížovú cestu. 

• Plánujeme pútnický zájazd do Poľska  
o v termíne 11.6.-14.6.2020.  
o Bližšie info vzadu na stolíku v kostole alebo na našej web stránke.  
o Kto má záujem môžete sa zapísať na papier.  
o Dopíšte aj adresu a telefón. 

• Slovenská katolícka charita pripravila aj tohto roku na pôstne obdobie  celoslovenskú kampaň  
o Pôstna krabička pre Afriku 2020.   
o Je to už 9. ročník. Už malým príspevkom do pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť chudobným 

a opusteným deťom v Ugande a Rwande.  Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole, sú 
súčasťou obálky, kde si ju doma poskladáte.  

o Keďže pre všetkých niet dostatok obálok, je vzadu pripravená spoločná pôstna krabička na podporu 
tohto projektu.  

o Tento projekt môžete podporiť aj online kliknutím na stránku www.postnakrabicka.sk ako aj zaslaním 
darcovskej sms - ky.  

o Info na vyveske. 
• Manželia, ktorí slávia tohto roku 25. výročie manželstva  

o sú pozvaní otcom arcibiskupom na spoločne pripomenutie  si ich výročia do košickej katedrály  
o 17. mája 2020 pri sv. omši o 15.00 hod.  
o Manželia, ktorí chcú ísť na toto slávenie, nech sa prihlásia u mňa osobne do 1.4.2020.  
o Je potrebné vyplniť pár údajov.  

                  Ďalšie 50., 60. a 65. výročie manželstva budú slávené – 11. októbra 2020 o 15.00 hod. 
Víťaz: 

• Dnes po krížovej ceste bude 
o výmena ružencových tajomstiev. 

Ovčie: 
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