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

 
 

BOHOSLUŽBY A OZNAMY 
NA 12. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

21.3. Po VÍŤAZ 18:00   Féria v pôstnom období 
(fialová) 

22.3. Ut VÍŤAZ 18:00   
+ Anna, Ondrej a Peter Čechovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

23.3. St 
OVČIE 17:00 

Za ZBP Milena Magdová  
a jej rodinu 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

24.3. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Anton Lesník, kňaz  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

25.3. Pia 
OVČIE 17:00 
+ Vincent Tkáč 
VÍŤAZ 18:00 

80: Ladislav Grega 

ZVESTOVANIE PÁNA, 
slávnosť,  

(biela) 
 

    Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 
                       18:00 -  Víťaz 

26.3. So VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP celej  rodiny Jurčišinovej 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

27.3. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Cyril Baloga  

a jeho rodinu 
 VÍŤAZ 10:30 

+ Mikuláš Kollár 

 4. PÔSTNÁ NEDEĽA „C“, 
 (fialová alebo ružová) 

 
 

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

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
Spolu:  

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

• V sobotu 23.4.2022 po Veľkej noci sa bude konať lektorský kurz vo Fričovciach.  
o Kto ma záujem nech sa nahlási v sákrestii kostola.  
o Kurz by trval od 09.00 – 17.00.  
o Obed bude zabezpečený.  

• Dávam do pozornosti spoločné krstné náuky na nasledujúce mesiace.  
o Dátumy sú na výveske pred kostolom. 

• V noci z 26. na 27. marca sa mení čas.  
o O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.  
o Po zmene času budú sv. omše v Ovčí v stredu o 18.00. 

• V piatok 25. marca sa uskutoční kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.  
o Pozývame vás, aby ste si 25. marca pripli symbol kampane - bielu stužku, ktorá pripomína, že záleží 

na živote nenarodených detí. Aj nenarodené deti sú takí istí ľudia ako my a preto na ich živote záleží 
úplne rovnako ako na živote kohokoľvek z nás. Stužku nájdete vzadu v kostole.  

o Môžete si zakúpiť aj krížovú cestu za nenarodené deti.  
o Je vzadu na stolíku.  
o Milodar je 1.50 Eur. 

•     Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  

o 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. 

•     Došiel časopis Fatima. Tento časopis sa vydáva 1x ročne.  

o Vydáva ho inštitút Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Aj my sme sa zapojili do nepretržitej reťaze 
modlitieb za živých kňazov, keďže niektorí  modliaci členovia zomreli, sú voľné dni.   

o Kto by sa chcel zapojiť môže sa zapísať do zoznamu, ktorý je pri časopisoch, vzadu na stolíku.  

o Za časopis je dobrovoľný príspevok.  

o Na starosti to má Žofia Čechová, 0911 173 973. 
 
   Ovčie: 
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