
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                

 
BOHOSLUŽBY 

NA 31. TÝŽDEŇ 2022 
 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

1.8. Po  
Sv. Alfonz Máriu de Liguori, 

biskupa a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

(biela) 

2.8. Ut   Féria 
(zelená) 

3.8. St  Féria 
(zelená) 

4.8. Št  
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, 

spomienka 
(biela) 

5.8. Pia VÍŤAZ 18:00 
Vlastný úmysel 

Votívna omša 
„O Najsvätejšom Srdci 

Ježišovom“ 
(biela) 

6.8. So 

OVČIE 09:00 
Vlastný úmysel  
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš:  D. Čech – H. Vardžiková  
 

PREMENENIE PÁNA, 
sviatok 
(biela) 

sobášna omša je z nasledujúcej 
nedele 

7.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30  
+ Ondrej, Mária a Ondrej č. 390 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Martin a Helena 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

19. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť  
(zelená) 

      
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spolu: 

• K chorým pôjdem  
o 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  
o 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:  
• OHLÁŠKY - sobáš 6. augusta vo Víťaze o 15.00  

o Damián Čech syn rodičov Stanislava a Moniky rod. Stahovcovej, narodený v Krompachoch, bývajúci 
vo Víťaze a Henrieta Vardžiková dcéra rodičov Milana a Terézie rod. Čechovej, narodená v Prešove, 
bývajúca vo Víťaze, 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. 

• Púť k hrobu + Juraja Riška, kňaza.  
o Nakoľko sme sa nemohli zúčastniť pohrebu nášho bývalého duchovného otca Juraja Riška z dôvodov 

prísnych epidemiologických opatrení COVID 19, tak kto má záujem ísť dňa 18.08.2022 do 
Humenného navštíviť cintorín a hrob, v ktorom je pochovaný duchovný otec Juraj Riško a zúčastniť 
sa aj na sv. omši, nech sa zapíše v kostole pri Lurdskej Panne Márii do zošita alebo sa nahlási u p. 
Emílie Uličnej na tel. čísle 0907 084 619.  

     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.  
 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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