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

 
 

BOHOSLUŽBY A OZNAMY  
NA 14. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

4.4. Po VÍŤAZ 18:00  
+ Margita a Jozef Galdunovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

5.4. Ut VÍŤAZ 18:00  
+ Anna, Štefan a sr. Samuela   

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Víťaz 
16:00 - 18:00 

6.4. St OVČIE 18:00 
+ Žofia, František a Michal 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
16:00 - 18:00 

7.4. Št 
VÍŤAZ 7:00 

+ Flavián a Helena Jenčovci 
OVČIE 18:00 

Za ZBP a uzdravenie Bohuznámej osoby 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
15:30 - 18:00 

k chorým od 08.00 - Víťaz 

8.4. Pia VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP pre Bohuznámu rodinu  

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Víťaz 
  9:00 - 11:30 
14:30 - 17:30 

Krížové cesty 

9.4. So VÍŤAZ 7:00 
Za ZBP rodín Andrejkovičová a Ondášová 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

10.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
50: Monika Novotná a jej rodinu 

OVČIE 9:00 
Za farnosť 

 VÍŤAZ 10:30  
+ Juraj Riško kňaz, výročná 

KVETNÁ NEDEĽA, 
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA) 

(červená) 
 

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

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu:  
• Dnes po sv. omší bude  

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

• 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.  Pôstne krabičky sú k 
dispozícii vzadu v kostole, sú súčasťou obálky, kde si ju doma poskladáte.  

o 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.   
o Informácie aj na plagáte na výveske. 

• Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále  
o môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva.  
o Pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom.  
o Nahlásiť sa môžete na fare do 31. mája 2022. 

• 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 do Veľkonočného pondelka.  
o Kurz by trval od 08.00 – 18.00. Obed bude zabezpečený aj občerstvenie.  
o Budú tam 4 prednášky a končí to sv. omšou o 18.00.  
o Každý účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu.  

• Úmysly na sv. omše už neberiem sú zapísané do konca septembra.  
o Ak chcete dať úmysly kňazom čo nemajú môžete my ich priniesť.     

• Na Kvetnú nedeľu pri druhej sv. omši o 10.30 sa stretneme pri kostole sv. Ondreja,  
o kde bude požehnanie ratolesti, ktoré ponesieme v rukách, a takto v sprievode pôjdeme do farského 

kostola sv. Jozefa robotníka, kde začne slávnostná sv. omša.  
o Táto procesia nám ma pripomenúť Pánov stup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 

Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň.  
o Sv. Omša je obetovaná za + kňaza Juraja Riška, ktorý bol prvým farárom v našej farnosti v rokoch 

1997 – 2003. Je to výročná sv. omša. Po nej bude odhalená pamätná tabuľa pri lurdskej jaskyni 
v kostole.  

Víťaz: 
• Spovedať chorých pôjdem  

o vo štvrtok 7.4. a potom na budúci týždeň v pondelok 11.4.2022. 
• Dnes bude krížová cesta o 14.30  

o po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 
   Ovčie: 

• Sv. omše v stredu po zmene času sú už o 18.00. 
• Krížová cesta v piatok bude o 17.00.  

o Sv. omša v piatok nebude.  
o Spovedáme vo Víťaze. 

• Na Kvetnú nedeľu začneme sv. omšu požehnaním ratolesti pri kríži vonku a slávnostným vstupom,  
o ktorý nám ma pripomenúť Pánov stup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 

• Spovedať chorých pôjdem  
o vo veľkom týždni v stredu 13.4.2022 od 08.00. 

• Dnes bude po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
• Stratil sa zlatý prsteň s očkom.  

o Kto by ho našiel a chcel vrátiť, nech tak urobí v sákrestii kostola. 
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