
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 19. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

9.5. Po 
OVČIE 13:00 - POHREBNÁ 

+ Ján Uličný 
VÍŤAZ 18:00 

30: manželstva, Bohuznámych manželov 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

10.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP Anny Ondzikovej a jej rodinu  

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  

11.5. St OVČIE 18:00 
88: Žofia Balogová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  

12.5. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
+ Vincent Jurčišin 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

13.5. Pia 
OVČIE 17:00 

Za ZBP Stanislav Škropek 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Františky Novotnej a jej rodinu 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Stretnutie birmovancov 

14.5. So VÍŤAZ 07:00  
60: Pavol Uličný č. 422 

SV. MATEJA, APOŠTOLA, 
sviatok 

(červená) 
 

o 10.00 krstná náuka 

15.5. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
60: Anton Jac 
VÍŤAZ 10:30 

75: Bohuznámej osoby 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

      



 
 
    Spolu: 

• Dnes bude po sv. omšiach   
o zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.  

• Spoločná krstná náuka bude  
o budúcu sobotu 14. mája  
o o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti. 

    Víťaz:  
• Dnes bude o 14.30. 

o výmena ružencových tajomstiev  
 s modlitbou posvätného ruženca  

• Po výmene ružencových tajomstiev o 15.30.  
o vás pán starosta spolu s kultúrnou komisiou obecného úradu,  
o s učiteľmi a žiakmi našej základnej  a materskej školy,  
o srdečne pozývajú dnes na Deň Matiek,  

 do viacúčelovej sály obecného úradu  
    Ovčie:  

• OHLÁŠKY - sobáš 21. mája 2022 v Bratislave  
o Matúš Mikolášek, ktorý pochádza z farnosti Bratislava  - Prievoz a Lucia Stašiková, ktorá pochádza 

z farnosti Víťaz, filiálka Ovčie, ohlasujú sa po prvý a druhý krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej 
prekážke nech to nahlási na farskom úrade.   
 Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 

• Dnes po sv. omši je výmena ružencových tajomstiev.  
• Skúška šiat prvoprijímajúcich deti bude  

o v pondelok 9. mája na fare vo Víťaze  
o po večernej svätej omši. 
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