
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 29. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

18.7. Po VÍŤAZ 18:00 
80: Jozef Biroš a jeho rodinu 

Féria 
(zelená) 

19.7. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Gertrúda Skolodová, výročná 

Féria 
(zelená) 

20.7. St 
10:30 -  pri  Sv. ANNE 

OVČIE 18:00 
+ Mária a Štefan Magdovci 

Féria 
(zelená) 

21.7. Št 
VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 

Za ZBP Tomáš a jeho rodinu 
 10:30 -  pri  Sv. ANNE 

Féria 
(zelená) 

22.7. Pia 
10:30 -  pri  Sv. ANNE 

VÍŤAZ 18:00 
+ Štefan Uličný 

SV. MÁRIE MAGDALÉNY, 
sviatok 
(biela) 

23.7. So 

10:30 -  pri  Sv. ANNE 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš: R. Bukovinský – B. Svatová  
OVČIE 18:00 

+ Martin Ondriáš, kňaz 

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, 
PATRÓNKY EURÓPY, sviatok 

(biela) 
večerné omše sú z nasledujúcej 

nedele 

24.7. Ne 
08:00 -  pri  Sv. ANNE 

Za farnosť 
10:30 -  pri  Sv. ANNE 

+ Juraj Krištof   

17. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť  
(zelená) 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu: 

• Program  tohtoročnej púte k sv. Anne 2022,  
o nájdete na výveske pred kostolom  
o aj na našej webovej stránke. 

Víťaz:  
• OHLÁŠKY - sobáš 23. júla vo Víťaze o 15.00  

o Richard Bukovinský syn rodičov Mareka a Eriky rod. Tóthovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Prešove a Barbora Svatová dcéra rodičov Ľubomíra a  Bernadety rod. Uličnej, narodená v Prešove, 
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech 
to nahlási na farskom úrade.  Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb 

• Dnes o 14.30 bude stretnutie všetkých, ktorí sa nahlásili na farskú púť do Ríma  
o na fare v katechetickej miestnosti  
o treba doniesť plnú sumu 570 Eur za púť  
o údaje  dokladu, stačí aj občiansky preukaz  
o ešte stále sa môžete nahlásiť 

• Vzadu na stolíku v kostole nájdete zošit v ktorom si môžete objednať  
o od Rodiny Nepoškvrnenej - Sviečku s pompejskou medailou (9 Eur)  
o tiež Novénu k Panne Márii z Pompejí (1 Eur).  
o na starosti to má Ester Uličná. 

       Ovčie: 
• Dnes o 13.30 bude stretnutie všetkých, ktorí sa nahlásili na farskú púť do Ríma  

o v sákrestii kostola  
o treba doniesť plnú sumu 570 Eur za púť  
o údaje  dokladu, stačí aj občiansky preukaz 
o ešte stále sa môžete nahlásiť 
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