
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 40. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.9. Po 
OVČIE 18:00 

+Jozef a Mária Balogovci 
VÍŤAZ 18:00 

60: Stanislav a jeho rodinu 

Féria 
(zelená) 

29.9. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP rodín prístrešia „Šeďová“ 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, archanjelov, 

sviatok 
(biela) 

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

30.9. St OVČIE 18:00 
70: Serafína Kostelníková a jej rodinu 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 

1.10. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
Za ZBP Václav Čech a jeho rodinu 

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

(biela) 
 

k chorým od 08.00 

2.10. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan, Alžbeta a František 
VÍŤAZ 18:00 

+ Florián, Žofia a Martin Uliční 

Svätých anjelov strážcov, 
spomienka 

(biela) 
 

3.10. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 
 

4.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Monika Krankotová 

OVČIE 10:30 
1.sväté prijímanie 

VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP rodiny František Galdun 

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

 
 

zbierka na Dobročinné  diela 
Sv. Otca 

 
o 14.30 modlitba ruženca – Víťaz 

 
*Ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



Spolu:  
• Na budúcu  nedeľu 4.10. bude po sv. omšiach  

o zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.  
• 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 štvrtok 1. októbra od 08.00  
o z rána až doobeda. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz a Ovčie od 15.00. 

• Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca.  
o Ruženec sa v tomto čase budeme modliť pol hodinu pred sv. omšami.  
o Pol hodinu sa bude aj otvárať kostol pred sv. omšami.  
o Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Získať ich môžu tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v 

kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.  
o Na získanie odpustkov sa stanovuje:  
 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,  
 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,  
 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené 

aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca 
a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého. 

Víťaz: 
• OHLÁŠKY - sobáš 3. októbra v Jarovniciach  

o Matúš Blizman syn rodičov Jána a Aleny rod. Čechovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze 
a Mária Konečná dcéra rodičov Ladislava a Márie rod. Mochnackej, narodená v Prešove, bývajúca 
v Jarovniciach, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 3. októbra vo Fričovciach 
o Pavol Ungvarský syn rodičov Pavla a Jolany rod. Semanovej, narodený v Prešove, bývajúci vo 

Víťaze a Martina Luptáková dcéra rodičov Petra a Zuzany rod. Plachej, narodená v Krupine, 
bývajúca v Medovarce, ohlasujú sa po tretí krát.  

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

• Na budúcu sobotu sa o 07.00 pomodlíme  
o fatimský ruženec  
o po ňom bude svätá omša. 

• Na budúcu nedeľu bude  
o o 14.30 modlitba ruženca  
o s výmenou ružencových tajomstiev. 

• V stredu sv. omša nebude. 
Ovčie:  

• Skúška prvoprímajúcich detí bude  
o v stredu 30.9. po sv. omši v kostole.  
o Spoveď  prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v sobotu 3.10. o 10.00.  
o Prosím rodičov aj príbuzných, aby využili spoveď aj v stredu pred sv. omšou.  

• Na budúcu nedeľu 4.10. bude v Ovčí  
o 1. sväté prijímanie o 10.30.  
o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 

• Výmena ružencových tajomstiev bude  
o až v druhú nedeľu 11. októbra po sv. omši, kvôli 1. sv. prijímaniu. 
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