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

 
 

ÚMYSLY  
NA 14. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.3. Po VÍŤAZ 
Za farnosť 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

31.3. Ut 
VÍŤAZ 

Za ZBP Jozef Grega  
a jeho rodinu 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 

1.4. St 
OVČIE 

+ Štefan a Mária  
Stašíkovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

2.4. Št 
OVČIE 

50: Bohuznáma osoba 
VÍŤAZ 

+ Pavol, Jozef, Monika a Mária 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

3.4. Pia 

OVČIE 
Za živých a mŕtvych členov RB 

VÍŤAZ 
+ Štefan Foriš,  

výročná 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

4.4. So VÍŤAZ 
Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

5.4. Ne 
OVČIE 

60: Jaroslav Olejár 
VÍŤAZ 

80: František Galdun 

KVETNÁ NEDEĽA, 
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA) 

(červená) 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Na Kvetnú nedeľu budeme  
o slúžiť  sv. omšu tak ako doteraz bez  účasti veriacich.  
o Pri tejto sv. omši bude požehnanie ratolesti z ktorých sa urobí popol na budúci rok na popolcovú 

stredu. Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň. 
• Pobožnosti krížovej cesty  

o si vykonávajme individuálne.  
• V predsieni kostola  

o si môžete vziať Katolícke noviny,  
o ktoré ďalej pravidelne vychádzajú. 

• Okrem toho Vám chceme dať do pozornosti aj našu farskú webovú stránku  
o www.farnostvitaz.sk, na ktorej nájdete aktuálne informácie. 

• Duchovné sv. prijímanie – v situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania 
Eucharistie, povzbudzujem k duchovnému sv. prijímaniu. Počas prenosov sv. omší sa môžu veriaci počas 
prijímania celebranta pomodliť modlitbu svätého Alfonza:  

o Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam 
sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov 
chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň 
duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby 
som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen. 

Víťaz: 
• Farský kostol  

o  je otvorený k súkromnej modlitbe každý deň. 
Ovčie: 

http://www.farnostvitaz.sk/
http://www.farnostsabinov.sk/index.php?task=akt&option=zakaz-info-sb-26900
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