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

 
ÚMYSLY 

NA 8. TÝŽDEŇ 2021 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

22.2. Po VÍŤAZ 
Za ZBP rodiny Horvátovej  a Švačovej 

KATEDRY  
SV. PETRA, APOŠTOLA, 

sviatok 
(biela) 

23.2. Ut VÍŤAZ 
+ Jozef Pavlík, výročná 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

24.2. St 
OVČIE 

+ Andrej, Ján a Štefan 
VÍŤAZ 

Za ZBP Peter Štofaník 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

25.2. Št VÍŤAZ 
+ Ján a Helena Iskrovci č. 304 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

26.2. Pia 
OVČIE 

+ Helena Jenčová 
VÍŤAZ 

+ František Čech 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

27.2. So VÍŤAZ 
+ Jozef a Helena Adamkovičovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

28.2. Ne 

VÍŤAZ 
Za farnosť 
OVČIE 

70: Dávid Baran 
VÍŤAZ 10.30 (Naživo) 

60: Vladimír Ondria 

2. PÔSTNÁ NEDEĽA „B“, 
(fialová) 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

•    Krížové cesty si vykonávajte  v rodine súkromne.  
o vzťahujú sa na ne odpustky. 

•    Na jarnú zbierku na Charitu môžete prispieť:  
 vhodením milodaru do pokladničky vo farskom kostole 
 šekom, ktoré nájdete v predsieni kostola  
 poukázaním milodaru priamo na účet.  
 načítaním QR kódu na plagáte v mobilnej aplikácii 
 číslo účtu a variabilný symbol nájdete na plagáte na výveske a na webe. 

 
• Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a na Teologickú 

fakultu Katolíckej univerzity.  
o Prihlášky sa podávajú do 31.3.2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; 

názov programu: katolícka teológia)  
o tiež poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami. 

•   Úmysly  
o vo Víťaze už neberiem, sú zapísané až do konca júla.  
o beriem iba z Ovčia, zapísané sú do polovice apríla 2021. 

 
 Víťaz: 

• Farský kostol je  
o otvorený každý deň,  
o pre súkromnú modlitbu. 

 
Ovčie:   
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