
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
BOHOSLUŽBY 

NA 42. TÝŽDEŇ 2021 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

18.10. Po 
VÍŤAZ 18:00 – ZÁKLAD 

55: manželstva,  
Jaroslav a Magdaléna Stašíkovci 

SV. LUKÁŠA, evanjelistu, 
sviatok 

(červená) 

19.10. Ut VÍŤAZ 18:00 - OTP  
Za prvákov a ich rodiny  

Féria 
(zelená) 

20.10. St 
OVČIE 18:00 - ZÁKLAD 

50: manželstva,  
Viktor a Anna Jenčovci 

Féria 
(zelená) 

21.10. Št VÍŤAZ 07:00 - ZÁKLAD 
Za duše v očistci 

Féria 
(zelená) 

22.10. Pia 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 
Za ZBP Samuel Uličný  
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

+ Bernardín Vihonský, výročná   

Sv. Jána Pavla II., pápeža, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

23.10. So 
OVČIE 17:00 - ZÁKLAD 

Vlastný úmysel 
VÍŤAZ 18:00 - ZÁKLAD 

+ Jozef a Anna Kovaľovci 

Féria 
(zelená) 

 o 10.00 spoločná krstná náuka 
večerné omše sú z nasledujúcej 

nedele 

24.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 - ZAOČKOVANÝ 
55: manželstva,  

Jozef a Marta Birošovci 
OVČIE 09:00 - ZAOČKOVANÝ 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 - ZÁKLAD 
70: Helena Baluchová  

a 52: manželstva s Vladimírom 

30. NEDEĽAV ROKU „B“ 
slávnosť  
(zelená) 

 
zbierka na Misie 

   
*ďalšie oznamy na druhej strane... 

 



 
Spolu:  

• Na budúcu sobotu 23.10. o 10.00 bude  
o spoločná krstná náuka  
o na fare v katechetickej miestnosti. 

• Budúcu nedeľu 24. 10. je Svetový deň misií – Misijná nedeľa.  
o Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie.  
o Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. 

Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete.  
o Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Víťaz:  

•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.  
o Knihy si môžete vydvihnúť v utorok, piatok a v nedeľu po sv. omšiach alebo po dohode u p. Mihaľovej.  
o Knihy sa vydávajú na fare dole v katechetickej miestnosti.  
o Je potrebné zároveň zaplatiť poplatok aj 8 Eur na ďalší rok.  

  Ovčie: 

• Keď nie je sv. omša modlí sa ruženec o 17.00 v kostole. 
 
 
 

 
 

INFORMÁCIE O BOHOSLUŽBÁCH 
COVID AUTOMAT 1. STUPEŇ OHROZENIA – ČERVENÝ 

 
Od 11.10.2021 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) 
 OTP v utorok (125 ľudí vo Víťaze).  

o V nedeľu  
 7.30 a 9.00 PLNE ZAOČKOVANÝ  
 10.30 ZÁKLAD. 

o Sv. prijímanie budeme  
 rozdávať v nedeľu aj vonku. 

o Pri každej sv. omši povinný  
 menný zoznam účastníkov.  

o V kostole  
 je povinný respirátor!  

 


	Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
	Liturgia
	Deň
	Dátum
	18.10.
	Po
	Víťaz 18:00 – základ


	19.10.
	Víťaz 18:00 - OTP 
	Za prvákov a ich rodiny 

	20.10.
	Ovčie 18:00 - základ
	50: manželstva, 
	Viktor a Anna Jenčovci

	21.10.
	Víťaz 07:00 - základ

	22.10.
	Ovčie 17:00 - základ
	Za ZBP Samuel Uličný 
	Víťaz 18:00 - základ
	+ Bernardín Vihonský, výročná  

	23.10.
	Ovčie 17:00 - základ
	Vlastný úmysel
	Víťaz 18:00 - základ
	+ Jozef a Anna Kovaľovci

	24.10.
	Víťaz 07:30 - zaočkovaný
	Ovčie 09:00 - zaočkovaný
	Víťaz 10:30 - základ
	70: Helena Baluchová 
	a 52: manželstva s Vladimírom


