
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 17. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.4. Po OVČIE 18:00 
+ Jozef Magda 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

27.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ František Čech 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

28.4. St OVČIE 18:00 
+ Anna Škropeková 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

29.4. Št VÍŤAZ 18:00 
50: Bohuznámej osoby 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, 
patrónky Európy, sviatok 

(biela) 

30.4. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ladislav, Magdaléna a Jozef Berthóty 
VÍŤAZ 18:00 

45: Juraj Andrejkovič a jeho rodinu 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

1.5. So 

VÍŤAZ 7:30 
+ Andrej, Mária, Pavol, Jozef a Monika 

VÍŤAZ 10:30 - NAŽIVO 
Za miestnych hasičov 

VÍŤAZ 15:00 
Sobáš: M. Hovaňák – L. Uličná 

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA, 
ROBOTNÍKA 

(biela) 
 

Odpustová slávnosť 

2.5. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
80: Žofia Šimčíková 

VÍŤAZ 10:30 - NAŽIVO 
30: manželstva,  

Vladimír a Anna Bartošovci 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

 
Stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí  14.00 - Ovčie 
15.00 - Víťaz 

 



Spolu:  
• Vyšlo nové číslo časopisu Spektrum na mesiac máj 2021. 
• V sobotu slávime odpustovú slávnosť v našej farnosti zasvätenej sv. Jozefovi robotníkovi.  

o Slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebruje Jozef Pekár farár a dekan vo Veľkom Šariši.  
o Na sv. omšu sa budete môcť registrovať. Sv. omšu vysielame aj naživo.  

• V máji sa budeme modlievať litánie loretánske pred sv. omšou, namiesto sv. ruženca.   
• Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou.  

o Spovedám pol hodinu pred sv. omšou v sákrestii kostola.  
 Okrem piatka, soboty a nedele. 

• Výmena ružencových tajomstiev sa odkladá až do odvolania.  
o Modlite sa tak ako doteraz. 

• Birmovka 2022. Začína sa ďalšia príprava k prijatiu sviatosti birmovania v našej farnosti.  
o Nahlásiť sa môžete do konca júna 2021. Prihlásiť sa môžu mladí, ktorí teraz v septembri 2021 

nastúpia do 1. ročníka strednej školy (učňovskej), vrátane tých, ktorí nastúpili po 
osemročnom gymnáziu a samozrejme aj starší, ktorí tuto sviatosť ešte neprijali a patria do 
našej farnosti.  

o Potrebné je vypísanú prihlášku, ktorú nájdete v kostole alebo tiež na našej webovej stránke 
(https://farnostvitaz.sk/) a doniesť na faru do konca júna 2021.  Stretnutie  všetkých 
birmovancov (aj z Ovčia) bude začiatkom septembra 2021. Bližšie informácie budú 
zverejnené v septembri 2021. 

Víťaz: 

• OHLÁŠKY - sobáš 1.mája 2021  vo Víťaze  
o Marek Hovaňák syn rodičov Mirka a Anny rod. Pokrivčákovej, narodený v Kežmarku, 

bývajúci v Kežmarku a Lucia Uličná dcéra rodičov Mikuláša a Daniely rod. Jenčovej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát. Kto by vedel 
o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do 
vašich modlitieb. 

• Zo zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v pokladničke v kostole sa 
vyzbieralo 820,61 Eur. Táto suma bola odoslaná na účet Konferencie biskupov Slovenska. 
Ďakujem všetkým darcom.  

• Na budúcu nedeľu 2.5. bude v kostole sv. Jozefa  o 15.00 hodine stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich detí. Prosím, aby prišiel aspoň jeden z rodičov najlepšie obidvaja. 

Ovčie: 

• Na budúcu nedeľu 2.5. bude v kostole sv. Barbory o 14.00 hodine stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich detí. Prosím, aby prišiel aspoň jeden z rodičov najlepšie obidvaja. 

 
 

 



Registrácia na sv. omše v nedele vo Víťaze: 
• Keďže od pondelka 19. apríla sú obnovené bohoslužby s koncentráciou 1 návštevník 

na 15 m2 z plochy kostola, rozhodli sme sa na skúšku využiť registračný systém cez 
internet, ktorý nám ponúkol p. starosta Ján Baloga, za čo sa mu chcem týmto 
poďakovať. 

• V nedeľu  
o na prvú sv. omšu o 7.30 sa môže zaregistrovať 35 ľudí.  
o na druhú sv. omšu  o 10. 30. taktiež 35 ľudí.  
 5 miest na sv. omši je stále vyhradených pre tých, ktorých úmysel sa slávi.  
 Tí sa nemusia registrovať.  

• Registrácia  bude spustená na našej webovej stránke v piatok na obed aj pre sobotu 
(odpust) aj pre nedeľu. Prosím registrujte sa maximálne jeden krát za mesiac, aby aj 
ostatní veriaci sa mohli zúčastniť nedeľnej (odpustovej) sv. omše.  

• Ak bude sv. omša v sobotu večer, bude iba pre seniorov od 65 rokov vyššie  
o bez registrácie.  

• Zaregistrovaní rodičia môžu so sebou zobrať svoje deti do 10 rokov .  
o Prosím využite to hlavne pre svoje prvoprijímajúce deti. 

• Cez týždeň nie je potrebné sa registrovať.   
• Prosím Vás o trpezlivosť a pochopenie. 

 


	Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
	Liturgia
	Deň
	Dátum
	26.4.
	Po
	Ovčie 18:00
	+ Jozef Magda


	27.4.
	Víťaz 18:00
	(biela)

	28.4.
	Ovčie 18:00
	(biela)

	29.4.
	Víťaz 18:00

	30.4.
	Ovčie 17:00
	(biela)

	1.5.
	Víťaz 7:30
	+ Andrej, Mária, Pavol, Jozef a Monika
	Víťaz 10:30 - naživo
	Víťaz 15:00

	2.5.
	Víťaz 07:30
	Ovčie 09:00
	80: Žofia Šimčíková
	Víťaz 10:30 - naživo
	30: manželstva, 
	Vladimír a Anna Bartošovci


