
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
ÚMYSLY   

NA 28. TÝŽDEŇ 2020 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

6.7. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

7.7. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Jenča, výročná 

Féria 
(zelená) 

8.7. St OVČIE 18:00 
+ Štefan a Apolónia Hudákovci 

Féria 
(zelená) 

9.7. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
Za ZBP Imrich 

Féria 
(zelená) 

10.7. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Valent, Alžbeta a Imrich 
VÍŤAZ 18:00 

50: Helena Mačugová 

Féria 
(zelená) 

11.7. So 

VÍŤAZ 07:00 
+ Mária Galdunová 

 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: Dávid Baran – Natália Jenčová 

Sv. Benedikta, opáta, patróna 
Európy, sviatok 

(biela) 
 

sobášná omša je z nasledujúcej 
nedele 

12.7. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Vlastný úmysel 
OVČIE 09:00 

50: manželstva, Cyril a Mária Kočíkovci 
VÍŤAZ 10:30 

Za ZBP Milan a Mária s rodinou 

15. NEDEĽA cez rok „A“, 
slávnosť 
(zelená) 

 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  
• Spovede pred sv. omšami  

o tohto týždňa nebudú, alebo po dohode s d. o. Františkom. 
• Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií  

o „V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom 
z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My 
sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v 
nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží 
nás!   

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na mesiace júl a august.  
• Nežiadajte sv. omše v sobotu doobeda.  

o Sv. Omše sú pre celé farské spoločenstvo a preto podliehajú programu, nie sú pre súkromnú skupinu ľudí. 
V sobotu sa upratuje kostol, bývajú krsty. Kantor, kostolník, ich služba je i tak náročná. 

Víťaz: 
• V stredu svätá omša nebude. 
• OHLÁŠKY - sobáš 11. júla 2020  o 15.00 vo Víťaze  

o Dávid Baran syn rodičov Ondreja a Marianny rod. Brinckovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí 
a Natália Jenčová dcéra rodičov Rastislava a + Márie rod. Smolkovej, narodená v Prešove, bývajúca vo 
Víťaze, ohlasujú sa po prví a poslední krát.  
 Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
 Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

• Dnes o 14.30 je  
o výmena ružencových tajomstiev s modlitbou posvätného ruženca tu v kostole. 

Ovčie: 
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