
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
 

BOHOSLUŽBY   
NA 38. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

20.9. Po VÍŤAZ 18:00 
Za farnosť 

Sv. Ondreja Kima Taegona, 
kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 

a spoločníkov, mučeníkov, 
spomienka 
(červená) 

21.9. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Albert Magda, výročná 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, 

sviatok, 
(červená) 

22.9. St OVČIE 18:00 
+ Anna Pribulová, výročná 

Féria 
(zelená) 

23.9. Št VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP spoločenstrva sv. Pátra Pia 

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, 
spomienka 

(biela) 

24.9. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Jozef a Viktória Šimčíkovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Aurélia Marušáková, výročná 

Féria 
(zelená) 

 
Stretnutie birmovancov - Víťaz 

25.9. So 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: M. J. Bednárik – N. Čechová 
VÍŤAZ 17:00 - ZÁKLAD 

Vlastný úmysel 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
omše popoludní sú z nasledujúcej 

nedele 

26.9. Ne 

VÍŤAZ 07:30 - ZAOČKOVANÝ 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

OVČIE 09:00 - OTP 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

VÍŤAZ 10:30 - OTP 
Za farnosť 

26. NEDEĽAV ROKU „B“ 
slávnosť 
(zelená) 

 
Zbierka pre Kubu 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
 
Spolu:  

• Dnes je po svätých omšiach zbierka na rádio Lumen. 
• Charitatívna zbierka pre Kubu.  

o Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu 
nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych 
na Kube.  

o Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na 
bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.  

o Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej 
chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme 
nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v 
minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.  

• Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre 
chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy 
Svätého Otca.  
o Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

 
Víťaz:  

• Na budúcu sobotu 25.9. bude  
o stretnutie členov sv. Pátra Pia.  
o Po sv. omši ráno bude polhodinová adorácia s myšlienkami od daného svätca. 

•   Poďakovanie.  
o Nedá mi nepoďakovať sa týmto všetkým, ktorí pomohli skrášliť okolie fary. Chlapom aj ženám, ktorí 

prispeli svojou prácou niekoľko dní. Nechcem zabudnúť ani na tých ktorí nám pomohli s materiálom, 
osobitne rodine Jána Stašíka. Pánovi Antonovi Čechovi za výrobu a montáž  altánku, ako aj jeho 
synom za pomoc. Pánovi Forišovi a p. Galdunovi ako aj všetkým sponzorom. Ďalej Jane Jenčovej 
ktorá prišla s nápadom a organizovala celu realizáciu.  

o Jednoducho celému tímu ľudí, ktorí prišli pomôcť a pomohli akýmkoľvek spôsobom. Stále ma 
prekvapí ako spoločné dielo vie zjednotiť ľudí a vytvoriť spoločenstvo. Nech Pán odmení všetkých 
štedrých darcov. 

Ovčie: 
• OHLÁŠKY - sobáš 25. septembra vo Víťaze o 15.00  

o Michal Jenča Bednárik syn rodičov Jozefa a Renáty rod. Uličnej, narodený v Prešove, bývajúci v 
Ovčí a Natália Čechová dcéra rodičov  Ivana a Lýdie rod. Lovásovej, narodená v Krompachoch, 
bývajúca v Richnave, 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  

 



 
 
 

INFORMÁCIE O BOHOSLUŽBÁCH 
COVID AUTOMAT 1. STUPEŇ OHROZENIA – ČERVENÝ 

 
 
Od 20.9.2021 je okres Prešov v 1. stupni ohrozenia – červená farba a riadi sa týmito predpismi: 

 
1. Kompletne očkovaný: bez limitu a povinný zoznam účastníkov 
2. OTP: v interiéri maximálne 25% miest na sedenie (Víťaz 125 ľudí a Ovčie 105 ľudí) 
      a povinný zoznam účastníkov  
3. Základ (všetci): max 1 osoba na 15 m2 (Víťaz 37 ľudí a Ovčie 28 ľudí) 
      a povinný zoznam účastníkov  
 

o Cez týždeň budú sv. omše v OTP (plne očkovaný, testovaný od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), 
alebo tí čo prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.)  

o V kostole je už povinný respirátor! Kto si ho nechce nasadiť zostane vonku. 
o Každý sa pred vstupom do kostola musí preukázať príslušným potvrdením.  
o Robí sa aj povinný menný zoznam účastníkov. Aby to bolo rýchlejšie, napíšte si doma na lístok krstné 

meno a priezvisko a telefóne číslo, ktoré vhodíte do krabičky pri vstupe do kostola. (po 14. dňoch to 
zlikvidujeme.) Kto nemá telefón napíše si číslo domu. Pri každej sv. omši je potrebný nový zoznam, nový 
lístok. To je pre prípad, ak by niekto bol pozitívny, aby sa vedeli dohľadať ostatní. 

 
o V sobotu bude sv. omša večer o 17.00 Základ. Pre tých čo nie sú očkovaný alebo testovaní alebo 

neprekonali Covid. Tí sa nemusia preukazovať potvrdením, ale je potrebný povinný zoznam účastníkov 
a počet je obmedzení vo Víťaze na 37 ľudí. 

 
o V nedeľu budú sv. omše: 

Víťaz 7.30 Kompletne zaočkovaní (neobmedzení počet a zoznam účastníkov)  
Ovčie 09.00 OTP (105 ľudí a zoznam účastníkov) 
Víťaz 10.30 OTP (125 ľudí a zoznam účastníkov) 
 

Prosím o zodpovedné správanie  nielen voči sebe, ale aj voči druhým ako prejav bratskej lásky   
a zachovávania predpisov. Ak si to zhoršíme počty na sv. omšiach sa budú ešte viac obmedzovať.  
Rešpektujte organizátorov pri dverách. 
 
Kto by chcel pomôcť ako dobrovoľník pri dverách a je zaočkovaný bude vítaný. Dnes na fare o 16.00 sa zídeme. 
Môžete pomôcť aj takýmto nie ľahkým spôsobom v tomto čase farskému spoločenstvu.  
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