
 
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 

BOHOSLUŽBY 
NA 50. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

13.12. Po VÍŤAZ 18:00 

Sv. Lucie, panny a mučenice, 
Spomienka, (červená) 
Spoveď- Víťaz 
10:00 - 11:30, 
15:00 - 17:00 

14.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Imrich, Helena a Stanislav 

Sv. Jána od Kríža,  
kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

(biela) 
Spoveď- Víťaz 
15:00 - 17:00 
18:30 - 19:30 

15.12. St OVČIE 17:00 
+ Štefan, Františka a Helena Pribulovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Ovčie 
15:00 - 16:30 

16.12. Št VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP celej rodiny Krokusovej 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Ovčie 
16:00 - 18:00 

17.12. Pia 
OVČIE 07:00 

50: Pavol Uličný č. 109 
VÍŤAZ 18:00 

+ Ján Biroš, kňaz (výročná) 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď- Víťaz 
15:00 - 17:30 

18.12. So 
OVČIE 17:00 
Vlastný úmysel 
VÍŤAZ 18:00 

+ Štefan, Rastislav a Štefan 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

19.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Valentín Kollár 

VÍŤAZ 10:30 – NAŽIVO 
Za prvoprijímajúce deti 2021 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA, 
slávnosť, 
(fialová) 

 
Sv. prijímanie: 

13.00 -13.30 – Víťaz a Ovčie 

  
 
 
 
 
 



 
 
Spolu:  
• SV. OMŠE SÚ POVOLENÉ IBA PRE OP (ČO ZNAMENÁ "OČKOVANÍ A PREKONALI COVID-19 V 

OSTATNÝCH 180 DŇOCH"), ALE LEN S OBMEDZENÍM MAXIMÁLNE PRE 30 OSÔB.  
• Na sv. omše  je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením pri vstupe do kostola.  
• Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou a modlí sa iba ruženec. 
• Platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky. 

Víťaz: 

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na mesiac december. Zakúpiť si ho môžete v kostole, ale aj 
v obchode u Lacka, u Ondriovcov a v obchode na Vyšnom Konci. Sv. omše sú tam orientačne ide hlavne 
o úmysly. Na budúci rok bude cena jedného výtlačku 1.20 Eur. Je možnosť si aj objednať časopis na celý 
rok. 10 výtlačkov – 12 Eur. V sákrestii kostola by ste nahlásili meno adresu a zaplatili. Hľadáme osobu ktorá 
by si to zobrala na starosť. O doručení by ste boli informovaní.  

• Aj tohto roku sa obraciam na Vás s prosbou o milodar v „Zbierke pre služobníkov“, ktorý môžete uhradiť  
v hodením obálky s príslušnou sumou do pokladničky na to určenej v kostole alebo do poštovej schránky na 
fare. Na obálku prosím napíšte meno a číslo domu. Ak chcete prispieť aj na kostol, môžete tak urobiť 
navýšením sumy. Volíme takúto formu, aby ste sa nezhromažďovali v sákrestii kostola.   

o Jednoducho 5 Eur na osobu.  
o Poplatok platí pre osoby staršie ako 25 rokov.  
o Manželský pár (dve osoby)10 Eur.  Ďakujem za pochopenie.   

• K chorým pôjdem  na budúci pondelok a utorok 20. a 21.12., ale len k tým ktorý sa mi nahlásia, buď 
telefonicky, mailom alebo v sákrestii kostola. 

• Koledovanie tohto roku by bolo online- vysielane naživo. Deti ktoré sú očkované a prekonali covid a chcú 
koledovať online, stretnutie bude na fare v utorok po večernej sv. omši. 

• Na budúcu nedeľu budeme rozdávať sv. prijímanie od 13.00 – 13.30 vo Víťaze. 
Ovčie: 
• Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola. Ďakujem. 
• K chorým pôjdem na budúcu stredu 22.12., ale len k tým ktorý sa mi nahlásia, buď telefonicky, mailom alebo 

v sákrestii kostola.  
• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum na mesiac december. Sv. omše sú tam orientačne ide hlavne 

o úmysly. Na budúci rok bude cena jedného výtlačku 1.20 Eur. 
• Dnes budeme v Ovčí rozdávať sv. prijímanie od 13.00 – 13.30.Tak isto aj na budúcu nedeľu. 
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