
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

               Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
   051-7916235  vitaz@rimkat.sk  

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 16. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

18.4. Po 

VÍŤAZ 7:30 
+ Valent, Helena, Ladislav a Antónia 

OVČIE 09:00 
Vlastný úmysel 
VÍŤAZ 10:30 

Za ZBP Bohuznámej osoby 

PONDELOK VO 
VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

slávnosť 
(biela) 

 

19.4. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Barbora, Anna a Margita 

Utorok vo veľkonočnej oktáve 
(biela) 

20.4. St OVČIE 18:00 
+ Milan, Jenča, výročná 

Streda vo veľkonočnej oktáve 
(biela) 

21.4. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Bartolomej, Helena a Róbert Čechovci 

Štvrtok vo veľkonočnej oktáve 
(biela) 

22.4. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Štefan, Jozef, Helena, Margita a Štefan 
VÍŤAZ 18:00 

+ Štefan a Mária 

Piatok vo veľkonočnej oktáve 
(biela) 

 
Stretnutie birmovancov 

23.4. So VÍŤAZ 07:00 
+ Martin, Tomáš a Berta Magdovci 

Sobota vo veľkonočnej oktáve 
(biela) 

 
o 10.00 krstná náuka 

 

24.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
25:manželstva, Alena a Viktor Novotní 

a ich rodinu 
OVČIE 09:00 

80: Mária 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
alebo 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
slávnosť 
(biela) 

 
o 15.00 slávnostná modlitba v hodine 

Milosrdenstva - Víťaz 

 
   *ďalšie oznamy na druhej strane...    
 
 



 
   Spolu: 

• V nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva bude  
o po sv. omšiach požehnanie obrazov Milosrdenstva. 

• Spoločná krstná náuka bude  
o budúcu sobotu 23.4. o 10.00   

 na fare v katechetickej miestnosti.  
• Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva  

o sa o 15.00 vo farskom kostole pomodlíme  
 slávnostnú modlitbu v hodine milosrdenstva  
 pred vyloženou Sviatosťou.  

• V sobotu 23.4.2022 po Veľkej noci sa bude  
o konať lektorský kurz vo Fričovciach.  
o kto ma záujem nech sa nahlási v sákrestii kostola do Veľkonočného pondelka 

 kurz bude trvať od 08.00 – 18.00 
 obed bude zabezpečený aj občerstvenie 
 budú tam 4 prednášky a končí to sv. omšou o 18.00 
 každý účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu 

Víťaz:  
• V sobotu ráno 23.4. bude  

o po sv. omši tu v kostole stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia,  
 zakončená bude Eucharistickým požehnaním 

 
Ovčie:  

• OHLÁŠKY - sobáš 30. apríla 2022 v Prešove 
o Lukáš Jenča syn rodičov Viktora a Anny rod. Uličnej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Júlia 

Poláčková dcéra rodičov Stanislava a Slávky rod. Kočíkovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v 
Prešove, ohlasujú sa po prvý a druhý krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.   
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 
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