
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 18. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

2.5. Po VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Mária Olejníkova 

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 
Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 

3.5. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

+ Tomáš a Mária Magdovci;  
+ Ondrej a Barbora Uliční 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, sviatok 

(červená) 
Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 

Sv. omša za účastí detí  

4.5. St OVČIE 18:00 
+ Elena Kollárová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  

5.5. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
+ Mikuláš a Margita Gregovci 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

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

+ Albert Baloga 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Vyložená sviatosť od 15.00 
Stretnutie birmovancov 

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

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Fatimská sobota 

8.5. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
+ Florián, Žofia a Martin 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
40: Monika Kurucová 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
alebo 

NEDEĽA DOBRÉHO 
PASTIERA 

slávnosť 
(biela) 

14.30 modlitba ruženca - Víťaz 
Zbierka na kňazský seminár v KE 

   
 *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



    Spolu: 
• Zo zbierky „Pôstna krabička“ sa vyzbieralo:  

o Víťaz 276,32 €  
o Ovčie 163,67 €.  

 Zbierka bola odoslaná na účet Slovenskej katolíckej charity.  
 Ďakujem. 

• Zo zbierky „Boží hrob“ (pokladnička pri božom hrobe)  sa vyzbieralo:  
o Víťaz 1822,61 €  
o Ovčie 364,08 € 

• Na budúcu nedeľu 8.5. bude  
o zbierka po sv. omšiach na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.  

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

• K chorým pôjdem  
o začiatkom júna 2022. 

Víťaz:  
• V máji sa modlievame - spievame  

o litánie loretánske pred každou sv. omšou s kňazom.  
o v nedeľu pred     obidvoma sv. omšami. 

• Na budúcu sobotu 7.5.  
o pomodlíme sa fatimský ruženec  
o po ňom bude sv. omša.  

• Dnes popoludní o 17.00 na fare, bude  
o nácvik piesni pre deti  
o ktoré chcú spievať pri detskej sv. omši. 

• Výmena ružencových tajomstiev s modlitbou posvätného ruženca  
o sa prekladá až na budúcu nedeľu 8.5. 

• OHLÁŠKY - sobáš 7. mája 2022 v Sabinove  
o Matej Čech syn rodičov +Štefana a Zuzany rod. Rešetárovej, narodený v Prešove, bývajúci vo 

Víťaze a Tamara Tomašková dcéra rodičov Miroslava a Aleny rod. Vyrostekovej, narodená 
v Prešove, bývajúca v Sabinove ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

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

• Z krstu Daniely Baluchovej rodičia obetovali na kostol 100 Eur. Ďakujem 
Ovčie:  

• V stredu večer pokračujem detskými sv. omšami.  
o Po sv. omši bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v kostole.  
o Na detskú sv. omšu pozývam všetky deti nielen prvoprijímajúce a aj ich rodičov. 

• Dnes po sv. omši je  
o výmena ružencových tajomstiev.  
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