
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 43. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.10. Po 
VÍŤAZ 18:00 

75: Františka a 77. Ján  
Velčokovci 

Féria 
(zelená) 

20.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Mária Galdunová 

Féria 
(zelená) 

21.10. St 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 18:00 

40: Jozef Magda 

Féria 
(zelená) 

22.10. Št VÍŤAZ 18:00 
70: Mária Miháľová 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

23.10. Pia 

OVČIE 17:00 
Za ZBP Elena Kollárová 

VÍŤAZ 18:00 
+ Ján a Helena  

Baluchovci 

Féria 
(zelená) 

24.10. So 
VÍŤAZ 07:00 
OVČIE 17:00 

Za ZBP rodiny Stanislav Kollár 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

25.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

OVČIE 09:00 
+ Peter, Mária a Eva 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

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

 
Zmena času! 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
 
Spolu:  

• Dnes slávime Misijnú nedeľu.  
o Plánovaná zbierka na Misie v kostoloch sa  uskutoční v náhradnom termíne.  
o Je  možné ju však podporiť cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk.  

• V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas.  
o z letného na zimný čas, 
o z 3:00 na 2:00 hod. 

• Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti.  
o Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch a k modlitbe. 

Sviečku si môžete zakúpiť u nás v kostole   (1 Euro), ale môžete ju zapáliť aj virtuálne na internete.  
o Viac informácii nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. 

• Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že  
o sv. omše nebudú zrušené, ale budú s obmedzením, maximálne 6 ľudí aj s kňazom. 

Preto na sv. omšu príde iba rodina, najviac 4 ľudia, ktorej úmysel sa slávi. 
o V nedeľu vo Víťaze sa slávi prijatý úmysel vždy na prvej sv. omši o 7.30, aj keď bol zapísaný na 

druhú sv. omšu.  
o Druhá sv. omša o 10.30 bude vždy „za farnosť“,  

 budeme ju vysielať na youtube kanali „farnost vitaz“ bez účasti veriacich. 
Sv. omše slávime podľa vyhláseného programu. 

o Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou. 
• Krsty, sobáše a pohreby sa vysluhujú v kostole s obmedzením, 1 osoba na 15 m2  

o vo Víťaze 37 ľudí 
o v Ovčí 28 ľudí 
o vonku nie je počet limitovaný 
o je nutné dodržiavať 2 m rozostupy. 
o Prosím tých, ktorí majú byť v karanténe, alebo majú respiračné a iné zdravotné ťažkosti, alebo prišli 

do styku s nakazenou osobou, nech neprichádzajú na sv. omšu. 
• Svätá spoveď  

o sa nevysluhuje hromadne,  
o iba individuálne, na požiadanie.  
o možnosť aj pred sv. omšou.  

• Návšteva chorého v domácnosti iba na požiadanie,  
o za dodržanie všetkých hygienických nariadení. 

• Platí dišpenz  
o od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. 

Víťaz: 
• Kostol je otvorený iba pre súkromnú modlitbu   

o cez týždeň od 08.00 - 18.00 
o v nedeľu  od 12.00 - 18.00  

Ovčie:  
• Kostol je otvorený iba pre súkromnú modlitbu   

o v nedeľu    od 13.30 - 15.00 

http://misijnediela.sk/podpora/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCKOUTkyyDZp7qn1J-Gn1owg
https://www.youtube.com/channel/UCKOUTkyyDZp7qn1J-Gn1owg
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