
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 22. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.5. Po OVČIE 18:00 
Féria vo veľkonočnom období 

(biela) 
k chorým od 08.00 - Víťaz 

31.5. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Žofia Galdunová, výročná 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 
Sv. omša za účastí detí  

1.6. St 
 

OVČIE 18:00 
Za ZBP rodiny František Bednárik 

Sv. Justína, mučeníka, spomienka 
(červená) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Ovčie 
Sv. omša za účastí detí  
k chorým od 08.00 - Ovčie 

2.6. Št VÍŤAZ 18:00 
Za + Bohuznámu osobu 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď 15:30 - 18:00 Víťaz 
k chorým od 08.00 - Víťaz 

3.6. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Františka Humeňanská 
VÍŤAZ 18:00 
+ Ján a Štefan 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 

(červená) 

4.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: K. Baloga – M. Jenčová 

Féria vo veľkonočnom období 
(biela) 

Spoveď detí o 10.00 – Víťaz 
sobašná omša  

je z nasledujúcej nedele 

5.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Ľubomír Balucha 

OVČIE 09:00 
+ Valentín Kollár, výročná 

VÍŤAZ 10:30 
1. sväté prijímanie 

ZOSLANIA DUCHA 
SVÄTÉHO 

slávnosť 
(červená) 

 
o 14.30 modlitba ruženca – Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu: 
• Dnes bude po sv. omšiach  

o zbierka na katolícke masmédia. 
• Spoveď pred 1. piatkom –  

o Víťaz: v utorok a štvrtok 15:30 – 18:00;  
o Ovčie: v stredu 15:30 – 18:00. 

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

• Veriaci, ktorý sa zúčastní ne verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator   na slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.                                                                                                                    

• Plánujeme púť do Ríma, Assisi a Florencie na termín 4. – 11. septembra 2022. 
o  Bližšie informácie  na plagáte na výveske.  
o Zapísať sa môžete na papier  na stolíku vzadu v kostole do 12 júna 2022.  
o Potom bude stretnutie kde si zapíšeme všetky vaše údaje a vyberieme sumu 570 Eur. 

• Vyšlo nové  
 číslo farského časopisu Spektrum na mesiac jún 2022. 

Víťaz:  
• K chorým pôjdem  

o v pondelok od 08.00 na smer Ovčie a Kluknava od fary  
o vo štvrtok od 08.00 na smer Široké od fary. 

• Generálka prvoprímajúcich detí  bude  
o v piatok 31. mája po sv. omší. 

• Spoveď  prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v sobotu 1. júna o 10.00.  
o Spovedám iba ja sám. Preto prosím rodičov  aj príbuzných, aby využili spoveď aj počas týždňa v utorok 

alebo vo štvrtok.  
• Na budúcu nedeľu 5. júna bude vo Víťaze 1. sväté prijímanie o 10.30.  

o Prosím, aby ste rešpektovali vyhradené miesta pre rodičov a krstných rodičov. 
• Fatimská pobožnosť začína  

o v sobotu ráno o 7.00   
o po nej bude sv. omša. 

• OHLÁŠKY - sobáš 4. júna 2022  vo Víťaze o 15.00  
o Kristián Baloga syn rodičov Marcela a Márie rod. Škotkovej narodený v Krompachoch, bývajúci v 

Ovčí a Mária Jenčová dcéra rodičov Eduarda a Márie rod. Kurucovej, narodená v Krompachoch, 
bývajúca vo Víťaze ohlasujú sa po tretí krát.  

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

• OHLÁŠKY - sobáš 4. júna 2022 v Spišskej Kapitule 
o Michal Čech syn rodičov Pavla a Miroslavy rod. Martiňákovej, narodený v Prešove, bývajúci vo 

Víťaze a Simona Baranová dcéra rodičov Petra a Evy rod. Kožuškovej, narodená v Levoči, bývajúca 
v Spišskom Podhradí, ohlasujú sa po tretí krát.  

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

• Plánujeme rozpis lektorov ktorý budú čítať v nedele.  
o Tí, ktorý sa nahlásili na lektorskí kurz a tiež tí, ktorí by mali záujem nech sa nahlásia v sákrestii kostola.  
o Spravíme rozpis na nedele. 

    Ovčie:  
• K chorým pôjdem  

o v stredu od 08.00 z rána. 
• Na budúcu nedeľu bude  

o po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
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