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BOHOSLUŽBÝ A OZNAMY  
NA 9. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.2. Po VÍŤAZ 18:00   
+ Valentín Sirovič 

Féria 
(zelená) 

k chorým od 08.00 - Víťaz 

1.3. Ut VÍŤAZ 18:00   
+ Viktor, kňaz, sr. Samuela, Štefan a Anton 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

2.3. St 
OVČIE 17:00 

+ František a Mária Uliční 
VÍŤAZ 18:30 

+ Apolónia, Jozef a sr. Expedita 

POPOLCOVÁ STREDA 
 (fialová) 

k chorým od 08.00 - Ovčie 
Deň pokánia a pôstu 

Spoveď 15:00 - 17:00 Ovčie 

3.3. Št 
VÍŤAZ 18:00 

+ František st. a František ml.  
Čechovci  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

k chorým od 08.00 - Víťaz 
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

4.3. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Ján, Apolónia, Veronika a Mária 
VÍŤAZ 18:00 

+ Ján Majerník, č. 390 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
    Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 

                       18:00 -  Víťaz 

5.3. So VÍŤAZ 07:00 
Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

6.3. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP rodiny Jozef Baloga 

 VÍŤAZ 10:30 
+ Anna Kollárová 

1. PÔSTNÁ NEDEĽA „C“, 
 (fialová) 

 
Zbierka na Charitu - jar 

 
    Krížové cesty:  13:30 -  Ovčie 

                        14:30 -  Víťaz  
 
*ďalšie oznamy na ďalších stranách... 
 



Spolu:  
• Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie.  

o V tento deň sa v celej Cirkvi zachováva prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže 
nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať 
trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon  zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
14. rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začiatku 60. roku života. 

• Sv. Otec František:  
o Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. 

Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. 
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“  

• Ak  máte voľné miesta na ubytovanie a chcete pomôcť utečencom z Ukrajiny, môžete sa zaregistrovať na 
centrálnom registri  na stránke Slovenskej katolíckej charity – charita.sk.  
o Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujú za vašu ochotu pomôcť naším bratom 

a sestrám v núdzi.  
• Na budúcu nedeľu 6. marca bude po svätých omšiach  

o jarná zbiera na Charitu. 
• Vzadu na stolíku je papier na ktorom si môžete  

o objednať malý veľkonočný paškál od Rodiny Nepoškvrnenej za 3 Eura.  
• V sákrestii kostola je rozpis krížových ciest na pôst.  

o Prosím spoločenstva, otcov, matky, aby sa zapísali na službu viesť - prečítať krížovú cestu. 
• Pokračujú stretnutia birmovancov v piatok po sv. omši. 

• Od 1. marca sa ruší dišpenz,  
o ktorý oslobodzoval veriacich od povinnosti  zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok 

• Vo farskom kostole vo Víťaze sa dnes o 15.00 budeme  
o modliť za pokoj  a mier na Ukrajine pred vyloženou sviatosťou. 

      Víťaz: 
• K chorým pôjdem v pondelok a vo štvrtok od 08.00. 
• Vyložená sviatosť  pred prvým piatkom bude vo Víťaze vo štvrtok od 15.00 - 18.00. 
• Na budúcu nedeľu 6.3. bude krížová cesta o 14.30 po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 

   Ovčie: 
• K chorým pôjdem v stredu od 08.00. 
• Vyložená sviatosť  pred prvým piatkom bude v Ovčí v stredu od 15.00 – 17.00. 
• Na budúcu nedeľu 6.3. bude po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 

 
 

ÚČINNÉ  OPATRENIA  OD 26. FEBRUÁRA 2022 
 

• Bohoslužby fungujú v režime „ZÁKLAD”  

• Sú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný alebo očkovací status 

• Maximálna účasť je 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru kostola 

• Sobáš, krst alebo pohreb sú v režime „ZÁKLAD“ a sú bez kapacitných obmedzení 

• Od 1. marca sa ruší dišpenz, ktorý oslobodzoval  veriacich od povinnosti  zúčastniť sa na sv. omši 
v nedeľu a prikázaný sviatok 

• Prekryté dýchacie cesty respirátorom 

• Dezinfekcia rúk 
• Pri príchode a odchode z priestorov dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby 

žijúce v spoločnej domácnosti)  
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