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ÚMYSLY   
NA 49. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.11. Po OVČIE 17:00 
VÍŤAZ 18:00- kostol sv. Ondreja 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 
sviatok 

(červená) 
Odpustová slávnosť 

sv. Ondreja vo Víťaze 

1.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

2.12. St 
OVČIE 18:00 

Za zosnulých st. rodičov  
Balogových a Kollárových 

VÍŤAZ 18:00 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 

3.12. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Jakub, Regina a Ján Gregovci 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 09:00 - 10:30 Víťaz 
Spoveď 16:30 - 18:00 Víťaz 

4.12. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan, Mikuláš a Monika 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Ján Biroš, kňaz 

Sv. Barbory, panny a mučenice, 
ľubovoľná spomienka, 

(červená) 
Sv. omše sú za účastí detí  

5.12. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

6.12. Ne 

!  VÍŤAZ 07:00 
+ Ján Kováč 

!   VÍŤAZ 09:00 
Za farnosť 

OVČIE 10:30 – ODPUST 
+ Jozef a za zosnulých kňazov  
pôsobiacich v našej farnosti 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „B“, 

slávnosť, 
(fialová) 

Odpustová slávnosť 
sv. Barbory v Ovčí 

 
14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 



Spolu:  
• Dnes bude po sv. omšiach  

o zbierka na Arcidiecéznu charitu v Košiciach. 

• K chorým by sme išli až pred Vianocami  a to  
o v pondelok 21. decembra doobeda,  
o len k tým, ktorí sa nám nahlásia v sákrestii kostola. 

• Spoveď pred 1. piatkom tohto týždňa:  
o Ovčie: v stredu 16:30 – 18:00  
o Víťaz: vo štvrtok 09:00 – 10.30 a 15:00 – 18:00.  

•    Hromadné spovedanie pred Vianocami tohto roku nebude.  
o To znamená s viacerými spovedníkmi  nahustených do pár dní. Budeme spovedať postupne každý 

týždeň až do Vianoc tak ako pred prvým piatkom.  
o Sú to tri týždne. Preto nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu a to, že pôjdete  do inej farnosti. 

V celej našej arcidiecéze platí takéto nariadenie.  
o Spovedať budeme len my domáci kňazi. Spovedať budeme aj dopoludnia, aby ste sa rozdelili a nebolo 

vás veľa v kostole. Keď prídete domov môžete poslať ďalšieho člena rodiny. Pre spoveď platí 1 človek 
na 15m2 v kostole,  pre Víťaz 37 ľudí a  Ovčie 28.  

o V rade dodržujte rozostupy a všetky hygienické nariadenia. Snažte sa vydržať do Vianoc, aby sme vás 
nespovedali viackrát, pokiaľ to nie je nevyhnutné a dali ste priestor aj ostatným. Využite spoveď 
v domácej farnosti, aby ste čo najmenej presúvali. Prosím Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť.  

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. až do sv. omše.  

• Detské sv. omše, vo Víťaze  aj v Ovčí budú v piatok večer.  

o Pozvaný je aj sv. Mikuláš😊😊. 

• Tohtoročné koledovanie: 
o konkrétna podoba tohtoročného koledovania 2020 bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie 

a taktiež počtu deti, ktoré sa nahlásia. Presná forma koledovania bude upresnená. Jedná z nich je že, 
koledníci nebudú vstupovať do príbytkov, udržia si bezpečný odstup od rodín a po celý čas budú nosiť 
rúška.  

o prihlášku na koledovanie nájdete vzadu v kostole na stolíku a tiež na našej webovej stránke 
www.farnostvitaz.sk ,ktorú je potrebné odovzdať do konca týždňa 6.12.2020. Ďalšie informácie budú 
upresnené. Zodpovedný animátor je Dávid Dolinský, 0907-133131.  

Víťaz: 

• V pondelok 30.11. bude odpustová slávnosť na Vyšnom konci v kostole sv. Ondreja.  
o Slávnostnú sv. omšu o 18.00, bude celebrovať Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára sv. 

Karola Boromejského v Košiciach.  

•    Na prvú sobotu sa modlí ruženec o 7.00 a po nej bude sv. omša. 

•    Výmena ružencových tajomstiev bude na budúcu nedeľu 6.12. v kostole o 14.30. 

•    Pozor sv. omše na budúcu nedeľu budú o 07.00 a o 09.00 vo Víťaze, kvôli odpustovej slávnosti sv. Barbory 
v Ovčí, ktorá bude o 10.30.  

Ovčie:  

• Na budúci nedeľu 6.12. bude odpustovú slávnosť sv. Barbory v Ovčí o 10.30,  
o ktorú bude celebrovať Matúš Kušnír dominikán v  Košiciach. 
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