
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
 

BOHOSLUŽBY 
NA 40. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

4.10. Po VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 
Sv. Františka Assiského, 

spomienka 
(biela) 

5.10. Ut VÍŤAZ 18:00 - OTP 
+ František ml. a František st. Čechovcov 

Féria 
(zelená) 

6.10. St OVČIE 18:00 - ZÁKLAD 
+ Štefan, Mária a Margita Šimčíkovcov 

Féria 
(zelená) 

7.10. Št 
VÍŤAZ 07:00 - ZÁKLAD 

+ Anna, Jozef, Ján, Jozef a Dušan 
Lovasovci 

Ružencovej Panny Márie, 
spomienka 

(biela) 

8.10. Pia 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 

Za ZBP Peter Tobiáš 
VÍŤAZ 18:00 - OTP 

+ František Stahovec, kňaz 

Féria 
(zelená) 

9.10. So 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 

Vlastný úmysel 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

+ Štefan, Anna a Pavol Uliční 

Féria 
(zelená) 

večerné omše sú z nasledujúcej 
nedele 

10.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 - ZAOČKOVANÝ 
55: manželstva, Ján a Žofia Pacovskí 

OVČIE 09:00 - ZAOČKOVANÝ 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 - NA DOLINE 
60: Helena Uličná 

28. NEDEĽAV ROKU „B“ 
slávnosť 
(zelená) 

   
*ďalšie oznamy na druhej a tretej strane... 

 
 



Spolu:  

• Zo zbierky na pomoc pre chudobných na Kube sa minulú nedeľu vyzbieralo  
o vo Víťaze 938,41 Eur 
o v Ovčí 488,90 Eur. 
o Ďakujem. 

• Mesiac október  je mesiacom modlitby posv. ruženca. 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. 

• 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. Účasť je povinná  a neúčasť 
len s veľmi vážnych dôvodov. Birmovancov ospravedlňujú rodičia mne alebo priamo animátorovi. 

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

prihlášky na fare.  

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

• Na budúcu nedeľu 10.10. bude slávnostná svätá omša na Doline o 10.30,  obetovaná za miestnych 
poľovníkov, ktorú bude celebrovať Vladimír Juhas, výpomocný duchovný pre Košice Barca a pre seminár.  
o Sv. omša bude slúžená v režime zaočkovaných a OTP, pre ktorých bude pripravený sektor, tak ako nám 

to dovoľujú hygienické predpisy pri hromadných podujatiach vonku.  
o Prosím doneste si potrebný doklad so sebou, ako aj na papieriku meno a kontakt, ktorý vchodíte do 

krabice.  
o Apelujem na vašu zodpovednosť.    

Víťaz:  
• Dnes o 14.30 je  

o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  
o tohto týždňa v utorok 5.10. po sv. omši v kostole.  
o Prosím, ak je to možné, aby prišli obaja rodičia. 

• Chcem sa poďakovať  
o dvom Bohuznámym osobám za krásnu výzdobu 50 ruží pri soche Panne Márii,  
o ktorými p. Čechová  vytvorila symbolický ruženec. 

Ovčie: 
• Dnes  po sv. omši je  

o výmena ružencových tajomstiev. 
• Poďakovanie brigáda opri výmene okien. P. Starostovi Eduardovi Jenčovi pri výspravkách veľkých okien. 
• Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  

o tohto týždňa v stredu 6.10. po sv. omši v kostole.  
o Prosím, ak je to možné, aby prišli obaja rodičia. 

 
 
 



 
 
 
 

INFORMÁCIE O BOHOSLUŽBÁCH 
COVID AUTOMAT 1. STUPEŇ OHROZENIA – ČERVENÝ 

 
Od 4.10.2021 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 OTP v utorok a piatok (125 ľudí vo Víťaze).  
o V nedeľu 7.30 a 09.00 PLNE ZAOČKOVANÝ a 10.30 Zaočkovaný a OTP. 
o V režime základ, omša je pre všetkých, nie je potrebné žiadne potvrdenie.  
o Kompletne zaočkovaní sa majú pred vstupom do kostola preukázať, že sú zaočkovaní.  

• Počet bez limitu.  
o OTP doložiť doklad o očkovaní, testovaní alebo o prekonaní Covid19. 
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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