
    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
ÚMYSLY 

NA 15. TÝŽDEŇ 2020    
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

6.4. Po VÍŤAZ 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

Pondelok veľkého týždňa 
(fialová) 

7.4. Ut 
VÍŤAZ 

65: Cecília Jenčová a jej rodinu a tiež za 
Pavla a Máriu 

Utorok veľkého týždňa 
(fialová) 

8.4. St OVČIE 
+ Františka(ž) a Ján Jenčovci 

Streda veľkého týždňa 
(fialová) 

9.4. Št 
OVČIE 

Za ZBP Andrej 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Bohuznámej osoby 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
(biela) 

10.4. Pia VÍŤAZ 15:00 VEĽKÝ PIATOK 
(červená) 

11.4. So VÍŤAZ 19:30  
40: Stanislav 

BIELA SOBOTA 
 

Veľkonočná vigília 
(biela) 

12.4. Ne 

OVČIE 
+ Anna Pokutová 
VÍŤAZ 10:30 

Za ZBP rodiny Stanislav Iskra 
 

 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA, 

slávnosť s oktávou 
  (biela) 

 
 
Spolu: 

• Dnešnou nedeľou začíname Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstva Krista v posledných dňoch 
svojho života. 

• Veľkonočné trojdnie sa slávi bez účasti veriacich  a to vo farskom kostole sv. Jozefa vo Víťaze.  
o Časy na veľkonočné trojdnie v oznamoch sú iba na to, aby ste sa mohli duchovne spojiť.   

• Na Veľký piatok je prísny pôst 
o len raz za deň sa najesť do sýta (od 18 – 60 rokov) a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov až 

do smrti).   
o V tento deň sa neslávi sv. omša konajú sa obrady utrpenia a smrti Pána.   

• Krížová cesta vo Veľký piatok spoločná nebude.  
o Vykonajte si ju súkromne doma. 

• Na Veľký piatok sa začína deviatnik k  Božiemu milosrdenstvu.  
• Požehnávanie jedál tohto roku nebude!  

o Na našej web stránke nájdete modlitbu požehnanie veľkonočného jedla v rodine a tiež  liturgiu 
domácej Cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020. 
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