
                    Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                             Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
                                051-7916235   vitaz@abuke.sk  

 
BOHOSLUŽBY   

NA 3. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

17.1. Po 
OVČIE 17:00 

+ Za zosnulých v rodine  
Šimčíkovej a Jenčovej 

Sv, Antona, opáta, spomienka 
(biela) 

18.1. Ut VÍŤAZ 18:00 
25: manželstva, manželov Petkovcov 

Féria 
(zelená) 

19.1. St OVČIE 17:00 
Za ZBP Jany a jej rodinu 

Féria 
(zelená) 

20.1. Št 
VÍŤAZ 07:00 

+ Anna, Emil, Ján, Jozef a Pavol 
Kollárovci 

Féria 
(zelená) 

21.1. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján, Eva, Karol a Matej 
VÍŤAZ 18:00 

20: manželstva, Bohuznámych manželov 

Sv. Agnesy, panny a mučenice, 
spomienka 
(červená) 

22.1. So VÍŤAZ 07:00 
+ Pavol a Terézia 

Preblahoslavenej Panny Márie 
v sobotu, ľubovoľná spomienka 

(biela) 
o 10.00 krstná náuka 

23.1. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
40: Daniel Kráľ a jeho rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
+ Helena Jenčová r. Miženková, výročná 

3. NEDEĽA CEZ ROK 
„C“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolu:  
• V krabičke „Dobrá novina 2021“, ktorá bola v kostole  počas  vianočných sviatkov sa vyzbieralo:   

o vo Víťaze 1392,90 Eur  
o v Ovčí 1124,50 Eur.  
o Ďakujem všetkým darcom, ktorí ste takto prispeli pre najchudobnejšie oblasti v Afrike.  
o Zbierka bola odoslaná na účet Dobrej noviny. 

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

• Dnes bude po sv. omšiach zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC. 
• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  

o na mesiac január 2022. 
• Sv. prijímanie rozdávam iba po sv. omšiach,  

o už nie v nedeľu popoludní. 
• Na budúcu sobotu o 10.00 bude  

o spoločná krstná náuka na fare v katechetickej miestnosti.  
o náuku robím, len pri prvom dieťati a pre tých, ktorí ešte nikdy neabsolvovali túto náuku. 

• Sv. omše už nevysielame naživo. 
      Víťaz: 

• Tí, ktorí ste si objednali časopis Spektrum,  
o bude vám v priebehu pondelka doručený do vašej poštovej schránky.  
o preto neberte si ho z kostola. 

   Ovčie: 
 

OPATRENIA ÚČINNÉ od 12. januára 2022: 
 

  Bohoslužby patria: 

 medzi nízkorizikové podujatia ak sú bez spevu 
• iba v režime OP 
• maximálne 50 % kapacity kostola  
• Víťaz 250 a Ovčie 200 
• povinné šachovnicové sedenie  

 

 medzi stredne rizikové podujatia ak sú so spevom 
• iba v režime OP 
• maximálne 25 % kapacity kostola  
• Víťaz 125 a Ovčie 100 
• šachovnicové sedenie v každom druhom rade alebo státie  

 
- iba v režime OP („očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“) 
- deti do 12 rokov a dvoch mesiacov patria do skupiny zaočkovaných 
- cez týždeň budú sv. omše spievané a v nedeľu recitované 
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