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

 
 

BOHOSLUŽBY A OZNAMY 
NA 10. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

7.3. Po VÍŤAZ 18:00   
Féria v pôstnom období 

(fialová) 
k chorým od 08.00 - Víťaz 

8.3. Ut VÍŤAZ 18:00   
+ František Stahovec, kňaz, výročná 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

9.3. St OVČIE 17:00 
+ Milan, Štefan a Margita 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

k chorým od 08.00 - Ovčie 

10.3. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Apolónia, Helena a Milan  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

11.3. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Margita Jenčová - Bednáriková 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Mária a jej rodinu 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
    Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 

                       18:00 -  Víťaz 

12.3. So VÍŤAZ 07:00 
+ Imrich a Žofia 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

o 10.00 krstná náuka 

13.3. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Veronika, Jozef a Matej Hudákovci 

 VÍŤAZ 10:30 
Za ZBP Žofia a Alžbeta 

 2. PÔSTNÁ NEDEĽA „C“, 
 (fialová) 

 
 

    Krížové cesty:  13:30 -  Ovčie 
                        14:30 -  Víťaz  

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  

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

• Dnes je po svätých omšiach jarná zbiera na Charitu.  
o Podporiť môžete: darom v kostole, vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 

(variabilný symbol: 667) alebo poštovým poukazom. Viac na www.charita-ke.sk.  
o V tejto mimoriadnej situácii Arcidiecézna charita Košice časť z pravidelnej jarnej zbierky na charitu 

vyčlení na pomoc rodinám, ktoré boli zasiahnuté vojenským konfliktom.  
o Ďakujeme za dôveru. 

• V sákrestii kostola je rozpis krížových ciest na pôst.  
o Prosím spoločenstva, otcov, matky, aby sa zapísali na službu viesť - prečítať krížovú cestu. 

• Na budúcu sobotu 12.3. o 10.00 bude  
o spoločná krstná náuka na fare v katechetickej miestnosti.  
o Tejto náuky sa majú zúčastniť len rodičia pri prvom dieťati a krstní rodičia, ktorý ju ešte neabsolvovali. 

• Beriem úmysly  
o na mesiace máj až august,  
o len výročia a jubilea do konca marca. 

• K chorým   
o na smer Široké pôjdem v pondelok od 08.00. 

      Víťaz: 
• Dnes bude  

o krížová cesta o 14.30  
o po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 

  Ovčie: 
• Dnes bude  

o po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
• K chorým pôjdem  

o v stredu od 08.00, keďže som minulý týždeň nebol. 
 
 

http://www.charita-ke.sk/
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