
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 20. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

16.5. Po VÍŤAZ 18:00 
60: Stanislav Juhás 

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza 
a mučeníka, spomienka 

(červená) 

17.5. Ut 
SLÚŽIM NA DOVOLENKE 

Za ZBP Heleny Čechovej  
a jej rodinu č.61 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

18.5. St OVČIE 18:00 
+ Mikuláš Baloga, výročná 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

19.5. Št SLÚŽIM NA DOVOLENKE 
+ Martin 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

20.5. Pia 
OVČIE 17:00 

Za ZBP Žofia Balogová 
VÍŤAZ 18:00 

+ Terézia Miškufová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Celodenná farská poklona 
Víťaz 13.00 – 18.00 
Ovčie 14.00 – 17.00 

Stretnutie všetkých  birmovancov 

21.5. So VÍŤAZ 07:00 
+ Bartolomej, Helena a Róbert 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Snúbenecká škola 

22.5. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
+ Štefan, Ján a Mária Iskrovci 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 – NA DOLINE 
Vlastný úmysel 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
slávnosť 
(biela) 

      
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu: 

• Zo zbierky na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach sa vyzbieralo:  
o Víťaz 746,61 Eur,  
o Ovčie 389,70 Eur. Ďakujem. 

• Na budúcu sobotu začne Snúbenecká škola – „Víkendovka 2022“, 21. a 22 mája 2022.  
o Začne v sobotu ráno o 09.00 na fare v katechetickej miestnosti.  
o Pokračuje v nedeľu popoludní. 
o Účasť pre tých, ktorí sa nahlásili je povinná.  

• V piatok 20. mája  bude  v našej farnosti celodenná poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.  
o Začne vo farskom kostole vo Víťaze od 13.00 do 18.00,  

 po nej bude sv. omša.  
o Vo filiálnom kostole v Ovčí bude vyložená Sviatosť od 14.00 do 17.00  

 potom bude sv. omša.   
• Stretnutie všetkých birmovancov aj z Ovčia bude  

o v piatok 20. mája po sv. omši vo farskom kostole. 
• Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné 

jubileum - 25. výročie manželstva.  
o Pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom.  
o Nahlásiť sa môžete na do konca mája 2022. 

Víťaz:  
• OHLÁŠKY - sobáš 28. mája 2022 vo farnosti Nižná Šebastová – Dušan Novotný syn rodičov Petra 

a Márie rod. Štofaňákovej, bývajúci vo Víťaze a Klaudia Sajdáková dcéra rodičov Jozefa a Aleny rod. 
Grohoľovej, bývajúca v Ľuboticiach ohlasujú sa po prvý a druhý krát.  

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

    Ovčie:  
• OHLÁŠKY - sobáš 21. mája 2022 v Bratislave – Matúš Mikolášek, ktorý pochádza z farnosti Bratislava  

- Prievoz a Lucia Stašiková, ktorá pochádza z farnosti Víťaz, filiálka Ovčie, ohlasujú sa po tretí krát.  
o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade. 
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 
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