
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

ÚMYSLY   
NA 16. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.4. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Ondrej č.390 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

20.4. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP novomanželov  
Ján a Nikola Birošovcov 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

21.4. St OVČIE 18:00 
+ Jozef a Františka Haľkovcov 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

22.4. Št VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Terézie 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

23.4. Pia 
OVČIE 17:00 
+ Jozef Magda 
VÍŤAZ 18:00 

+ Mária Galdunová, výročná 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

24.4. So 
OVČIE 15:00 

Sobáš: M. Čech – K. Bednáriková 
VÍŤAZ 17:00 

+ Ľuboslav Stašík 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

 
omše sú z nasledujúcej nedele 

25.4. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
50: Peter Uličný č. 503 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 - NAŽIVO 
70: Stanislav Novotný 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

 *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 

 
Spolu:  

• OHLÁŠKY - sobáš 24. apríla 2021  v Ovčí o 15:00  
o Michal Čech syn rodičov Vladimíra a Evy rod. Haladejovej, narodený 

v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Kristína Bednáriková dcéra rodičov Petra 
a Márie rod. Šimčíkovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí, ohlasujú sa po 
prvý a posledný krát.  

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

• Od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovujú verejné bohoslužby za týchto 
podmienok: 
o počet návštevníkov v kostole nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 

15 m2 z plochy kostola. To neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 
osoby. Čiže ak prídete s dieťaťom do 10 rokov  dieťa sa neráta. Pre kostol vo 
Víťaze je to 40 ľudí a pre kostol Ovčie je to 30 ľudí.  

o vstup do kostola je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
o je potrebné dezinfikovať si ruky pri vstupe a dodržiavať 2m rozostupy 
o zakazuje sa podávanie rúk 
o Eucharistia sa podáva výhradne na ruku 
o bohoslužieb sa nesmú sa zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo 

majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia 
• Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou a modlí sa iba ruženec.  

Víťaz: 
• Farský kostol je otvorený každý deň, pre súkromnú modlitbu. 
• V stredu sväté omše vo Víťaze nebudú, okrem sviatkov.  

Ovčie: 
• Dnes bude otvorený kostol v Ovčí k súkromnej modlitbe od 14.00 – 15.00. 
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