
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
 

BOHOSLUŽBY 
NA 39. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

27.9. Po OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 

k chorým Víťaz – od 08.00 

28.9. Ut 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

Za ZBP Vladimír a jeho rodinu 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 

29.9. St OVČIE 18:00 - ZÁKLAD 
+ Ondrej Pribula 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, archanjelov, 

sviatok 
(biela) 

Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 
k chorým Ovčie – od 08.00 

30.9. Št VÍŤAZ 07:00 - ZÁKLAD 
+ Apolónia, Helena a Milan 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 
k chorým Víťaz – od 08.00 

1.10. Pia 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 

Za živých a mŕtvych členov RB 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 
Za ZBP Anna Birošová 

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

(biela) 
od 15.00 vyložená Sviatosť 

2.10. So 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 

Vlastný úmysel 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Svätých anjelov strážcov, 
spomienka 

(biela) 
večerné omše sú z nasledujúcej 

nedele 

3.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 - ZAOČKOVANÝ 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 - ZAOČKOVANÝ 
60: Mária Baranová a jej rodinu 

VÍŤAZ 10:30 - ZÁKLAD 
Za prvoprijímajúce deti vo Víťaze 

27. NEDEĽAV ROKU „B“ 
slávnosť 
(zelená) 

 
o 14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

   
*ďalšie oznamy na druhej a tretej strane... 

 



 
 
Spolu:  

• Zo zbierky na rádio Lumen sa minulú nedeľu vyzbieralo  
o vo Víťaze 718,28 Eur 
o v Ovčí 356 Eur.  

 Ďakujem. 

• Dnes je   
o zbierku na pomoc pre chudobných na Kube.  
o biskupi a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. 

Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

• Spoveď pred 1. piatkom,   
o Víťaz:  

 v pondelok a v utorok 15:30 – 18:00,   
o Ovčie:  

 v stredu 16:30 – 18:00.  

• V piatok bude  
o vyložená Sviatosť od 15.00 do sv. omše. 

• Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca.  
o Ruženec sa v tomto čase budeme modliť pol hodinu pred sv. omšami. Pol hodinu sa bude aj otvárať 

kostol pred sv. omšami. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky pre tých čo sa modlia ruženec v 
kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.  

o Na získanie odpustkov sa stanovuje:  
 stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov 
 k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.  

• Arcibiskup Bernard Bober s platnosťou od 18. septembra 2021 až do odvolania udeľuje dišpenz od povinnosti 
zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok pre veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy pokiaľ 
sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia. 

• Stretnutie birmovancov je stále v piatok po sv. omši vo Víťaze a o 19.00 v Ovčí.  
o Účasť je povinná  a neúčasť len s veľmi vážnych dôvodov.  

 Birmovancov ospravedlňujú rodičia mne alebo priamo animátorovi. 

• Začala príprava na 1. sv. prijímanie. Deti majú prijať túto sviatosť vo svojej farnosti.  
o Ak navštevujú školu inde nech rodičia si vyzdvihnú prihlášky na fare.  

• Vzadu v kostole na stolíku si môžete zakúpiť kalendáre Božieho milosrdenstva. 
  Víťaz:  

• K chorým pôjdem  
o v pondelok 27. 9.:       

  1. od kostola na Ovčie, 2. okolo obecného úradu, 3. Vyšný Konec, 4. ulica Kantor, 5. od kostola 
na Kluknava  

o v štvrtok 30. 9.:  
 1. od kostola na Široké 2. Bolček, 3. Za Mostkom, 4. Za Jarkom, 5. Na Dluhé  

• Na budúcu nedeľu  
o o 14.30 je modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

 Ovčie: 
• V stredu 29.9. pôjdem k chorým od 08.00. 
• Na budúcu nedeľu 3.10.  po sv. omši je výmena ružencových tajomstiev. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

INFORMÁCIE O BOHOSLUŽBÁCH 

COVID AUTOMAT 1. STUPEŇ OHROZENIA – ČERVENÝ 

 

Od 27.9.2021 je okres Prešov aj naďalej v 1. stupni ohrozenia – červená farba 

 

 

o Cez týždeň budú sv. omše v režime ZÁKLAD  (Víťaz 37 ľudí a Ovčie 28 ľudí) 

o V nedeľu 7.30 a 09.00 PLNE ZAOČKOVANÝ a 10.30 ZÁKLAD. 

o V režime základ, omša je pre všetkých, nie je potrebné žiadne potvrdenie.  

o V nedeľu kompletne zaočkovaní sa majú pred vstupom do kostola preukázať, že sú zaočkovaní. 
Počet bez limitu. 

o Sv. prijímanie budeme rozdávať v nedeľu aj vonku. 

o Pri každej sv. omši 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.  

o V kostole je povinný respirátor!  
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