
 
                    

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

   051-7916235  vitaz@abuke.sk  

                
 

ÚMYSLY 
NA 23. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

1.6. Po VÍŤAZ 18:00 Votívna sv. omša o Duchu Svätom 
(červená) 

2.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Bartolomej, Helena a Róbert Čechovci 

Féria 
(zelená) 

Spoveď  
15:00 - 18:00 Víťaz 

3.6. St 
OVČIE 18:00 

+ Anna a Martin Magdovci 
VÍŤAZ 18:00 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 

(červená) 
Spoveď  

16:30 - 18:00 Ovčie 

4.6. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Za ZBP Bohuznámej rodiny 

Nášho Pána Ježiša Krista, 
Najvyššieho a večného kňaza, 

sviatok 
(biela) 

k chorým od 08.00 

5.6. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Agnesa, Jozef a Marta Baranovci 
VÍŤAZ 18:00 

40: Peter Haľko 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

 
 

6.6. So 
VÍŤAZ 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
OVČIE 18:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

večerné omše sú z nasledujúcej 
nedele 

7.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
55: manželstva, Bohuznámych manželov 

OVČIE 09:00 
+ Valent, Mária a Mária Balogovci 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE 

slávnosť 
(biela) 

 
14.30 modlitba ruženca 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spolu:  
• Spoveď pred 1. piatkom,    

o Víťaz:   
 v utorok 15:00 – 18:00;   

o Ovčie:  
 v stredu 16:30 – 18:00. 

• K chorým by sme išli  
o vo štvrtok 4. júna od 08.00 z rána  až  doobeda.  
o Prosím nahláste mená tých ku ktorým chorým máme prísť v sákrestii kostola, keďže sú stále ohrozenou 

skupinou.  
o Pripravte doma chorých, len sv. spoveď a sv. prijímanie.  
o Žiadne dlhé rozhovory. Za dodržania všetkých hygienických pravidiel.  
o Keďže sme stále vo výnimočnom stave.  

• Vyložená sviatosť na prvý piatok bude  
o hodinu pred sv. omšou:  

 Víťaz od 17.00   
 Ovčie od 16.00. 

• Veriaci, ktorý sa zúčastní ne verejnom speve a lebo recitovaní hymnu Veni, Creator   na slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 

• 15. minút pred sv. omšami sa v mesiaci jún budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.  
o Na prvú sobotu a nedeľu sa pred sv. omšami pomodlíme ruženec pol hodinu pred sv. omšami.  
o Otvorí sa kostol a začne modlitba ruženca.                                                                                       

Víťaz: 
• Na budúcu nedeľu bude  

o o 14.30 modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• OHLÁŠKY - sobáš 6. júna 2020  v Prešove o 14.30  

o Pavol Biroš syn rodičov Pavla a Anny rod. Džamovej, narodený v Prešove, bývajúci vo 
Víťaze a Michaela Zoščáková dcéra rodičov Michala a Mariany rod. Vadocovej, narodená 
vo Svidníku, bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po prvý a poslednýkrát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Zároveň odporúčam snúbencov do vašich modlitieb. 

Ovčie: 
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