
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

     
BOHOSLUŽBY 

NA 25. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

20.6. Po  Féria 
(zelená) 

21.6. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín prístrešia  
„Galdunová“ 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

Sv. omša za účastí detí  

22.6. St OVČIE 18:00 
+ Štefan, Anna, Andrej a Ján 

Féria 
(zelená) 

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

23.6. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Katarína a Daniel 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA, 

slávnosť 
(biela) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

24.6. Pia 

OVČIE 17:00 
50: manželstva,  

Jána a Mária Kollárovci 
VÍŤAZ 18:00 
Vlastný úmysel 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO, 

slávnosť 
(biela) 

Odprosujúca pobožnosť 

25.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Alžbeta a Ondrej Blizmanovci 
OVČIE 15:30 

Sobáš: P. Tkáč – D. Farkašová 

Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie, spomienka 

(biela) 
Spoveď 09:00 - 11:00 Široké 

sobášná omša je z nasledujúcej 
nedele 

26.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
30: manželstva, Bohuznámych manželov 

OVČIE 09:00 
40: kňazstva, Michal Jenča 

VÍŤAZ 11:00 
Slávnosť sv. birmovania  - Za farnosť 

13. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

 
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca 

*ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu: 
• Na budúcu nedeľu 26. 6. bude po sv. omšiach  

o zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. 
• V piatok,  na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po sv. omšiach  

o odprosujúca pobožnosť, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu „Najmilší Ježišu“, na ktorú sa  vťahujú 
plnomocné odpustky. 

• Chcem vás  povzbudiť  na pešiu púť na odpust do Levoče,  v sobotu 2. júla.  
o Odchod je spred farského kostola ráno o 05.00 s požehnaním. Pešia púť j modlitbou nohami :). 

Skutočná púť je o tom čosi obetovať a obeta prináša Božie milosti. 
• Na budúcu nedeľu je v našej farnosti sviatosť birmovania, ktorú o 11.00 vo Víťaze udelí Mons. Marek 

Forgáč, pomocný biskup naším 70 mladým.  
o Prosím rešpektujte vymedzené miesta pre birmovancom a birmovných rodičov.  Generálka bude v piatok 

24.6. po sv. omši pre všetkých birmovancov. Účasť je povinná. Birmovancov odporúčam do vašich 
modlitieb. 

• Spoveď pred sv. birmovania:  
o Víťaz  

 utorok  16.00 – 18.00  
 štvrtok  16.00 – 18.00 - spovedáme traja 

o Ovčie  
 streda   17.00 – 18.00 

o Široké  
 sobota  09.00 – 11.00 - spovedáme traja 

Víťaz:  
• Dnes bude zbierka po dedine na okná a dvere na faru, ktoré chceme vymeniť.  

o Zbierka sa začne o 14.00 a budú ju zberať 10 dvojíc.  
o Chcem Vás poprosiť  o štedrosť, ale aj o otvorené srdia a dvere vašich domov.  

• OHLÁŠKY - sobáš 2. júla 2022  v Hermanovciach  
o Lukáš Kovaľ syn rodičov Jozefa a Kataríny rod. Jenčovej narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze 

a Stanislava Konečná dcéra rodičov Tomáša a Ľudmily rod. Černickej, narodená v Prešove, bývajúca v 
Hermanovciach 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. 

• Chcem poprosiť rodičov birmovancov o pomoc pri skrášlení okolia kostola pred birmovkou.  
o Brigáda by bolo v sobotu 25.6. o 09.00.  
o Jedná sa o zametanie okolo kostola, kosenie a vykosovanie, či samotné upratovanie kostola.  
o Ďakujem za pochopenie. 

        Ovčie:  
• OHLÁŠKY - sobáš 25. júna 2022  v Ovčí o 15.30  

o Patrik Tkáč syn rodičov Mariana a Márie rod. Strakovej narodený v Prešove, bývajúci 
v Chminianskych Jakubovanoch a Dajana Farkašová dcéra rodičov Mikuláša a Evy rod. Hudákovej, 
narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí ohlasujú sa po prvý a posledný 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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