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

 
 

BOHOSLUŽBY A OZNAMY   
NA 13. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.3. Po VÍŤAZ 07:00   
Za ZBP Bohuznámej osoby 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

29.3. Ut VÍŤAZ 18:00   
+ Štefan, Helena a Štefan Čechovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

30.3. St OVČIE 18:00 
+ Štefan, Margita a Štefan Baranovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 

31.3. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Žofia Gregová  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

1.4. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Imrich, Justína a Michal 
VÍŤAZ 18:00 

60: Jozef Bednár 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

 
    Krížové cesty:  16:30 -  Ovčie 

                       18:00 -  Víťaz 

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

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Fatimská sobota 

3.4. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
88: Františka Jurčišinová 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

 VÍŤAZ 10:30 
60: Bohuznámej osoby a jej rodinu 

5. PÔSTNÁ NEDEĽA „C“, 
 (fialová) 

 
Zbierka na Ukrajinu 

 
    Krížové cesty:  13:30 -  Ovčie 

                        14:30 -  Víťaz  
 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu:  
• Na budúcu na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 bude  

o celoslovenská zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine,  
o ktorú vyhlásila konferencia biskupov Slovenska.  
o zbierka bude po svätých omšiach. 

• Beriem  už  všetky úmysly.  
o Zapísané mám už do polovice júla. 

• Došiel časopis Fatima.  
o Tento časopis sa vydáva 1x ročne. 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.  Kto by sa chcel zapojiť môže sa zapísať do zoznamu, ktorý je pri časopisoch, vzadu na stolíku.  

o Za časopis je dobrovoľný príspevok. Na starosti to má Žofia Čechová, 0911 173 973. 
• Všetky pandemické obmedzenia boli odvolané.  

o Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja.  
o Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu na zaočkovanie či testovanie.  
o Taktiež boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.  
o V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a nevestu 

pri sobáši.  
o Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk, každý sa môže slobodne rozhodnúť.  
o Po sv. omši deti môžu prichádzať na krížik. 

• Slovenská katolícka charita pripravila a roku na pôstne obdobie  celoslovenskú kampaň  
o Pôstna krabička pre Afriku 2022.  Je to už 11. ročník. Už malým príspevkom do pôstnej krabičky tak 

môžete veľmi pomôcť chudobným a opusteným deťom v Ugande a Rwande. 
o Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole, sú súčasťou obálky, kde si ju doma poskladáte. Keďže pre 

všetkých niet dostatok obálok, je vzadu pripravená spoločná pôstna krabička na podporu tohto projektu.  
o Tento projekt môžete podporiť aj online kliknutím na stránku www.postnakrabicka.sk. Informácie aj na 

plagáte na výveske. 
• Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu  

o manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva.  
o Pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Nahlásiť sa môžete na fare do 31. 

mája 2022. 
• Dávam do pozornosti veľkonočné spovedanie  

o na výveske a na webovej stránke 
   Víťaz: 

• Spovedať chorých pôjdem  
o až pred Veľkou nocou vo Víťaze 

 v štvrtok 7.4. a v pondelok 11.4.2022. 
• Vyložená sviatosť  bude toho týždňa  

o vo Víťaze  
 vo štvrtok od 15.30 - 18.00. 

• Na budúcu nedeľu 3.4. bude  
o krížová cesta o 14.30 a  po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 

   Ovčie: 
• Spovedať  chorých pôjdem  

o až pred Veľkou nocou, v Ovčí  
 v stredu 13.4.2022. 

• Vyložená sviatosť  bude  
o v Ovčí tohto týždňa  

 v stredu od 16.00 – 18.00. 
• Na budúcu nedeľu 3.4. bude  

o po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
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