
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

       
BOHOSLUŽBY 

NA 18. TÝŽDEŇ 2021 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

3.5. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Helena Jenčová r. Miženková 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, sviatok 

(červená) 

4.5. Ut 
VÍŤAZ 18:00 
25: manželstva,  

Monika a Sven Seib 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď 14:00 - 16:00 Víťaz 

5.5. St 
OVČIE 18:00 
30: manželstva,  

Miroslav a Terézia Kollárovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Od 8.00 k chorým – Ovčie 
Spoveď 14:00 - 16:00 Ovčie 

6.5. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef a Veronika 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Od 8.00 k chorým – Víťaz 
Spoveď 14:00 - 16:00 Víťaz 

7.5. Pia 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
VÍŤAZ 18:00 

+ Viktória Novotná, výročná 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Vyložená sviatosť: 
14.00 – 16.00 – Víťaz 
16.30 – 17.00 – Ovčie 

8.5. So 
OVČIE 17:00 - PRE SENIOROV 

+ Ján 
VÍŤAZ 18:00 – PRE SENIOROV 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

9.5. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
70: Ján Andrejkovič a jeho rodinu 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 - NAŽIVO 
30: Jozef Novotný a jeho rodinu 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

 
 

 



Spolu:  
• Sv. Otec túži, aby mesiac máj  bol venovaný  maratónu modlitby v duchu motta zo skutkov apoštolov: 

„Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili veriaci, rodiny, 
komunity v modlitbe ruženca za zastavenie pandémie.   
o Preto v máji sa budeme modlievať ruženec spolu s litániami loretánskymi pred každou sv. omšou.  
o V Ovčí ak nie je sv. omša, bude sa modliť ruženec o 17.00. 

• Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou.  

• Birmovka 2022.  
o 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.   

o Bližšie informácie budú vyhlásené v oznamoch. 
• K chorým by som išiel:  

o v Ovčí v stredu od 08.00  
o vo Víťaze vo štvrtok od 08.00.  

 Prosím nahláste v sakristii kostola alebo telefonicky na fare mena tých ku ktorým chcete, aby som 
prišiel.    

• Spoveď pred 1. piatkom 
o Víťaz:  v utorok a štvrtok 14:00 – 16:00;   
o Ovčie: v stredu 14:00 – 16:00.  

• Vyložená sviatosť  na prvý piatok bude  
o vo Víťaze od 14.00 – 16.00  
o v Ovčí pol hodinu pred sv. omšou. 

Víťaz: 

• Dnes popoludní bude v kostole sv. Jozefa o 15.00 hodine stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
o Prosím, aby prišiel aspoň jeden z rodičov, najlepšie obidvaja. 

• V utorok po sv. omši bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich deti. 
Ovčie: 

• Dnes po sv. omši je zbierka na seminár. 

• Dnes popoludní bude v kostole sv. Barbory  o 14.00 hodine stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
o Prosím, aby prišiel aspoň jeden z rodičov najlepšie obidvaja. 

• V stredu po sv. omši bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich deti. 
 
 



 

Registrácia na sv. omše v nedele vo Víťaze: 
• 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.  
o 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.  
o Prosím registrujte sa maximálne jeden krát za mesiac, aby aj ostatní veriaci sa 

mohli zúčastniť nedeľnej sv. omše.  
• Sv. omša v sobotu večer, bude iba pre seniorov od 65 rokov vyššie, 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. 
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