
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 30. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

25.7. Po 10:30 -  pri  Sv. ANNE 
SV. JAKUBA, APOŠTOLA, 

sviatok 
(červená) 

26.7. Ut 
10:30 -  pri  Sv. ANNE 

VÍŤAZ 18:00 
+ Alojz, Jozef a Štefan  

Sv. Joachima a Anny, rodičov 
Panny Márie, spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

27.7. St OVČIE 18:00 
+ Anna Makovská 

Sv. Gorazda a spoločníkov, 
spomienka 

(biela) 
Spoveď 16:30 - 18:00 Ovčie 

28.7. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
+ Mária, Martin a Tomáš 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 09:00 - 10:30 Víťaz 

29.7. Pia 

OVČIE 17:00 
+ Štefan Magda  
VÍŤAZ 18:00 

+ Andrej, Mária a sr. Samuela  
Gregovci 

Sv. Marty, Márie a Lazára, 
spomienka 

(biela) 

30.7. So 
OVČIE 08:00 

+ Margita, Vojtech, Anna a Gabriela 
Kostelníkovci 

Bl. Zdenky Schelingovej,  
panny a mučenice  

 (červená) 

31.7. Ne 

VÍŤAZ 07:30  
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
40: Peter Magda a jeho rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
+ Pavol Čech, výročná 

18. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť  
(zelená) 

    
 *ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
    



 Spolu: 
• K chorým  

o pôjdem až pred 1. piatkom v septembri, o mesiac. 

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

• Naši mladí z Víťaza si pre deti aj tento rok pripravili denný letný tábor s názvom ,,Celý svet patrí Bohu", 
ktorý sa bude niesť v duchu spoznávania krajín prostredníctvom Svätých. 
o tábor bude prebiehať v dňoch od 15.8. - 19.8.2022 tu na farskom dvore a v našej obci  
o zúčastniť sa ho môžu deti od 6 do 15 rokov 
o cena za jedno dieťa je 25 eur 
o obed aj pitný režim bude postarané 
o prihlášky nájdete vzadu v kostole, alebo na stránke www.farnostvitaz.sk, odkiaľ si ich môžete 

stiahnuť a vytlačiť 
o pri prihláškach nájdete aj vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré bude potrebné každý deň počas tábora 

odovzdať 
o vypísané prihlášky aj s peniazmi odovzdajte do 7.8.2022 v sakristii kostola, alebo vedúcej tábora, 

Zuzane Šusterovej. 
o veľmi vďační budeme za akýkoľvek finančný alebo sponzorský dar, ale aj za Vaše modlitby 
o v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa obráťte na kontaktné osoby tábora. 
o bližšie informácie budeme priebežne vyhlasovať v kostole. 
o tešia sa na Vás animátori z Víťaza  

Víťaz:  
 
     Ovčie: 

• Úmysly už neberiem.  
o Je ešte pár voľných miest v decembri. Takže iba veľmi súrne.  
o Úmysly môžete dať odslúžiť aj Pavlovi Hraboveckému,  

 ktorý u vás tohto roku slávil veľkonočné trojdnie.  
o Do obálky vložte milodar s presným znením úmyslu a počtom omší. 

  Či sa jedná o živých, za zdravie alebo za zosnulých.  

http://www.farnostvitaz.sk/
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