
 
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
BOHOSLUŽBY 

NA 51. TÝŽDEŇ 2021 
 

ÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

20.12. Po 
OVČIE 13:00 - POHREBNÁ 

+ Františka Humeňanská 
Víťaz 18:00 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Víťaz – od 08.00 

21.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Sirovič, vyročná 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Víťaz – od 08.00 
Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

22.12. St OVČIE 17:00 
+ Jozef, Mária, Ján a Róbert Kráľovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Ovčie – od 08.00 
Spoveď 16:00 - 17:00 Ovčie 

23.12. Št VÍŤAZ 7:00 
+ Barbora a Rudolf, Viktória a Jozef 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

24.12. Pi 
OVČIE 21:00 
Vlastný úmysel 

VÍŤAZ 23:00 – NAŽIVO 
Vlastný úmysel 

ŠTEDRÝ DEŇ 
 

nočné sväté omše sú 
z nasledujúcej slávnosti 

 

25.12. So 

VÍŤAZ 7:30 
Za ZBP Eva Jurčišinová 

OVČIE 09:00 
+ Andrej, Štefan a Ján 

VÍŤAZ 10:30 – NAŽIVO 
Za farnosť 

NARODENIE PÁNA, 
slávnosť s oktávou 

(biela) 
 

Koledovanie – Naživo, 
Víťaz o 15.00 

26.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ František Stahovec, kňaz 

OVČIE 09:00 
+ Štefan, Veronika a Jozef Balogovci 

VÍŤAZ 10:30 – NAŽIVO 
Za farnosť 

SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, 

sviatok 
(biela) 

 



 
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. 
o Deti do 12 rokov patria do skupiny očkovaných.  
o Na sv. omše  je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením pri vstupe do kostola.  
o Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou a modlí sa iba ruženec. 
o Platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky. 

 
• Dnes budeme rozdávať sv. prijímanie od 13.00 – 13.30 vo Víťaze aj v Ovčí. 
• Sv. prijímanie rozdávam  

o po každej sv. omši cez týždeň.  
o vo sviatky 25. a 26. 12. popoludní od 13.30 – 14.00 

• 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.   
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.   

• Prosím snúbencov, ktorí plánujú svadbu na budúci rok ale aj tých ktorí nemajú ešte presný termín 
sobáša, nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára 2022 na fare.  

• Vo všetkých sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa pri slovách  „a mocou Ducha Svätého vzal si telo 
z Márie Panny ...“ pri speve pokľakneme na obidve kolená. 

• Koledovanie tohto roku by bolo online vysielane naživo na sviatok Narodenia Pána 25.12. o 15.00 
z farského kostola.  
o V kostoloch  nájdete vzadu  krabičku s označením Dobrej noviny do ktorej môžete vložiť milodar, pre 

najchudobnejšie oblasti v Afrike do konca roka. Prosím detí do 12 rokov, ale aj tých čo sú zaočkovaní 
alebo prekonali covid  nech prídu dnes 19.12 o 16.00 na faru. Chceme vytvoriť skupinku pre 
koledovanie online. 

• K chorým pôjdem  
o v pondelok a utorok 20. a 21.12., ale len k tým ktorý sa mi nahlásili. 

Víťaz: 
• Prosím birmovancov, aby prišli vo štvrtok 23.12 o 09.00 pomôcť vyzdobiť kostol na Vianoce.  

  Ovčie: 
• Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola. Ďakujem. 
• K chorým pôjdem  

o v stredu 22.12., ale len k tým ktorý sa mi nahlásili.  
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