
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
 

BOHOSLUŽBY   
NA 27. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

5.7. Po 

VÍŤAZ 07:30 
+ Helena Straková 

 OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Farkašovej 

VÍŤAZ 10:30 
70: Pavol Kovaľ 

OVČIE 15:00 - POHREBNÁ 
+ Štefan Klešč 

SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH 

VIEROZVESTOV,  
slávnosť 
(biela) 

6.7. Ut  Féria 
(zelená) 

7.7. St  Féria 
(zelená) 

8.7. Št VÍŤAZ 15:30 
Sobáš: M. Vaľko – D. Jenčová 

Féria 
(zelená) 

9.7. Pia Slúžim na dovolenke: 
+ Helena Jenčová r. Miženková 

Féria 
(zelená) 

10.7. So  Féria 
(zelená) 

11.7. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Mária, Štefan, Alžbeta, Štefan a Margita 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
40: manželstva, Peter a Helena Uliční  

15. NEDEĽAV ROKU - B 
slávnosť  
(zelená) 

 
 

 



Spolu:  
• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na mesiace júl a august 2021.  

o Zakúpiť si ich môžete v kostole. 
• Dnes po sv. omšiach je  

o zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. 
• „Letný tábor Víťaz 2021“ od 26.7 pondelka do 30.7. piatka.  

o Naša farnosť a saleziánski misijní dobrovoľníci organizujú letný detský tábor „Víťaz 2021“. Témou 
tábora sa bude niesť pod názvom „Ži naplno!“ Uskutoční sa v dňoch 26.- 30.7.2021. Je určený pre deti 
od 5 do 15 rokov. Cena pre jedno dieťa je 25 eur. Prihlášky sa nachádzajú vzadu v kostole. Po 
vyplnení ich môžete spolu s peniazmi doniesť do sákrestie kostola po každej sv. omši. Prihlasovať sa 
môžete do 18.7. 2021. Na tábore by sme chceli zabezpečiť pre deti obed, preto hľadáme kuchárky - 
mamičky, ktoré by mohli pomôcť s prípravou jedla v sále nad škôlkou. Animátori aj deti vám budú 
veľmi vďační. Ohlásiť sa môžete Márii Mihokovej. Info o saleziánskych dobrovoľníkoch, aby ľudia 
vedeli kto sme :) Saleziánski misijní dobrovoľníci sú skupinka mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí 
sa 6 mesiacov pripravujú na Malú misiu na Ukrajine, avšak z dôvodu pandémie sa misie zúčastniť 
nemôžu. Už druhý rok teda budú robiť tábory v rôznych slovenských dedinkách a mestách. Radi chcú 
prísť aj k nám a pomôcť nám s táborom.  

• Sv. omšu na kopci Sľubica  
o plánujem na sobotu 17.7. o 12.00.  
o V prípade veľmi zlého počasia bude sv. omša presunutá. 

Víťaz: 
• Dnes o 14.30 bude  

o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• OHLÁŠKY - sobáš 8. júla vo Víťaze o 15.30  

o Marek Vaľko syn rodičov Milana a Renáty rod. Adamkovičovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Prešove a Denisa Jenčová dcéra rodičov Štefana a  Janky rod. Martovovej, narodená 
v Krompachoch, bývajúca vo Víťaze, 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. 

  Ovčie: 
• Dnes bude po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
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