
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

              
BOHOSLUŽBY 

NA 19. TÝŽDEŇ 2021 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

10.5. Po 
OVČIE 17:00 
VÍŤAZ 18:00 

+ Martin, Žofia, Rudolf a Barbora Uliční 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

11.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Ondrej a Ján 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

12.5. St OVČIE 18:00 
+ Ján a Anna Bednárikovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

večerná omša je z nasledujúcej slávnosti 

13.5. Št 

VÍŤAZ 07:00 
+ Berta Magdová 
OVČIE 17:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 18:00 - NAŽIVO 

60: Anton Čech 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, 
slávnosť 
(biela) 

 
Prikázaný sviatok 

14.5. Pia 
OVČIE 17:00 

50: Kristína Galková a jej rodinu 
VÍŤAZ 18:00 

+ Helena Jenčová r. Miženková 

SV. MATEJA, APOŠTOLA, 
sviatok 

(červená) 

15.5. So 
OVČIE 17:00 - PRE SENIOROV 

87: Žofia Balogová a jej rodinu 
VÍŤAZ 18:00 - PRE SENIOROV 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

16.5. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Žofia Pribulová 

VÍŤAZ 10:30 - NAŽIVO 
Za ZBP rodín Jenčovej a Vojtikovej 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

 
zbierka na masmédia 

 



Spolu:  
• Na budúcu nedeľu 16.5. bude  

o zbierka po sv. omšiach na masmédia. 
Víťaz: 

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

 
 Registrácia na sv. omše v nedele a vo sviatky vo Víťaze: 
•  Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok (13.5.) sa budete môcť registrovať  na 

sv. omše o 7.00 a o 18.00. Registrácia bude spustená na našej webovej stránke v stredu na 
obed.     

• Registrácia na nedeľu 16.5. bude spustená na našej webovej stránke v piatok na obed. 
Prosím registrujte sa maximálne jeden krát za mesiac, aby aj ostatní veriaci sa mohli 
zúčastniť nedeľnej sv. omše.  

• V nedeľu na prvú sv. omšu o 7.30 sa môže zaregistrovať 35 ľudí. 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.  

• Ak bude 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. 
Ovčie: 

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