
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 34. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

17.8. Po VÍŤAZ 11:00 – POHREBNÁ 
+ Regina Forišová 

Féria 
(zelená) 

18.8. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Helena, Jozef, Štefan a Albert Birošovci 

Féria 
(zelená) 

19.8. St OVČIE 18:00 
+ Anton Srholec, kňaz 

Féria 
(zelená) 

20.8. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Mária Štefan, Alžbeta, Jozef a Helena 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 

21.8. Pia 
OVČIE 15:00 

Sobáš: Lukáš Svat – Mária Uličná 
VÍŤAZ 18:00 

50: Bohuznámej osoby 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 
(biela) 

22.8. So 
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 

+ Martin Foriš 
VÍŤAZ 15:30 

Sobáš: Ivan Karaka – Lucia Baluchová 

Panny Márie Kráľovnej, 
spomienka 

(biela) 
o 10.00 krstná náuka 

23.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Martin a Helena 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP Martin, Terézia a Simona s 

rodinou 

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

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 



 
 
Spolu:  
• Dnes bude po svätých omšiach  

o zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. 
• Vo štvrtok, 20. augusta sa uskutoční   

o jednodňový detský tábor „Deň radosti“  pre deti od 6 do 15 rokov vo Víťaze.  
o O stravu a pitný režim bude postarané. Program začne o 9,00 na farskom dvore a ukončí sa sv. omšou o 

18,00. Rodičia, ak máte záujem, prosím, vypíšte prihlášku, ktorú nájdete vzadu na stolíku alebo v sákrestii 
kostola. Vyplnené prihlášky odovzdajte  najneskôr do stredy 19.8. 2020 na fare alebo v sákrestii kostola.  

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 22. augusta 2020  o 15.30 vo Víťaze  

o Ivan Karaka syn rodičov Ivana a Márie rod. Juhasovej, narodený v Nitre, bývajúci v Nitre a Lucia 
Baluchová dcéra rodičov Jána a Daniely rod. Uličnej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú 
sa po prvý a posledný krát.  

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

• Na budúci utorok 18.8. po sv. omši bude  
o stretnutie detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie v septembri.  
o Stretnutie bude v katechetickej miestnosti na fare. 

• V stredu sv. omša nebude. 
• Spovedať budem  

o pred sv. omšami v utorok a piatok. 
• Na budúcu sobotu 22. 8. bude  

o spoločná krstná náuka na fare o 10.00 v katechetickej miestnosti. 
Ovčie:  
• OHLÁŠKY - sobáš 21. augusta 2020  o 15.00 v Ovčí  

o Lukáš Svat syn rodičov Jozefa a Márie rod. Robovej, narodený v Prešove, bývajúci v Bzenove a Mária 
Uličná dcéra rodičov Jozefa a Heleny rod. Forišovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Ovčí, ohlasujú 
sa po prvý a posledný krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 22. augusta 2020  v Prešov – Solivar 
o Peter Lazorík, pochádzajúci z farnosti Víťaz, filiálky Ovčie a Miroslava Liskayová, pochádzajúca 

z farnosti Prešov – Solivar, ohlasujú sa po tretí krát.  
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Zároveň odporúčam snúbencov do vašich modlitieb. 
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