
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
 

BOHOSLUŽBY 
NA 24. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

14.6. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Ľuboslav Stašík 

Féria 
(zelená) 

15.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
25: manželstva, Gondových 

Féria 
(zelená) 

16.6. St OVČIE 18:00 
+ Andrej Uličný, výročná 

Féria 
(zelená) 

17.6. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Františka, Martin a Žofia 

Féria 
(zelená) 

18.6. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Anton Srholec, kňaz 

VÍŤAZ 18:00 
+ Viktor, kňaz, sr. Samuela,  

Andrej a Mária 

Féria 
(zelená) 

19.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za ZBP Bohuznámej osoby 
OVČIE 15:00 

Sobáš: D. Prexta – M. Galková 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

sobášná omša je z nasledujúcej 
nedele 

20.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
70: Ján Štofaňák  

a 45: manželstva s Boženou 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 
60: manželstva,  

Filoména a Tomáš Juhasovci 

12. NEDEĽAV ROKU - B 
slávnosť 
(zelená) 

   



 
 

Spolu:  
• 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. 
• Prestávame vysielať sv. omše naživo, ktoré sme vysielali od začiatku roka.  

o Chcem sa poďakovať p. Martinovi Magdovi ml. ktorý tomu venoval množstvo 
energie a času, nielen na našej webovej stránke, ktorú spravuje, ale aj počas 
vysielania naživo pri technike. 

• Úmysly sv. omši do konca roka beriem iba výročné omše a jubileá.  
  Víťaz: 

• Vrátiť šaty prvoprijímajúcich deti  
o môžete v pondelok alebo utorok po sv. omši na fare v katechetickej miestnosti. 

  Ovčie: 
• OHLÁŠKY - sobáš 19. júna 2021  v Ovčí  

o Dávid Prexta syn rodičov + Mareka a Adriany rod. Smolkovej narodený 
v Prešove, bývajúci v Chminianskej Novej Vsi a Miroslava Galková dcéra 
rodičov Miroslava a Kristíny rod. Ondriášovej, 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.   
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 
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