
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 34. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

22.8. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Ján 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Kráľovnej, spomienka 

(biela) 

23.8. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Ján a Helena  

Féria 
(zelená) 

24.8. St OVČIE 18:00 
70: František Magda  

SV. BARTOLOMEJA, 
APOŠTOLA, sviatok 

(červená) 

25.8. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
Za živých a mŕtvych členov RB  

Féria 
(zelená) 

26.8. Pia 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB  
VÍŤAZ 18:00 

+ Juraj Riško, kňaz 

Féria 
(zelená) 

27.8. So VÍŤAZ 15:30 
Sobáš:  P. Hudák – G. Bednárová 

Sv. Moniky, spomienka 
(biela) 

o 10.00 krstná náuka 
sobášna omša je z nasledujúcej 

nedele 

28.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30  
70: Jozef Galdun  

a jeho rodinu č. 346 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 
30: manželstva,  

Peter a Mária Novotní 

22. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť  
(zelená) 

      
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 



 
 
Spolu:  

• Cestovné informácie a stretnutie pred púťou do Ríma pre všetkých, ktorí ste sa nahlásili, bude  
o v stredu 31. augusta o 19.00  
o vo farskom kostole vo Víťaze. 

• OHLÁŠKY - sobáš 27. augusta vo Víťaze o 15.30  
o Peter Hudák syn rodičov Petra a Viery rod. Kolarčíkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Ovčí 

a Gabriela Bednárová dcéra rodičov Štefana a Žofie rod. Gregovej, narodená v Prešove, bývajúca vo 
Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

• OHLÁŠKY - sobáš 31. augusta vo Víťaze o 15.00  
o sobáš 31. augusta vo Víťaze o 15.00 – Adam Baloga syn rodičov Jána a Márie rod. Galdunovej, 

narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Karin Janigová dcéra rodičov Jozefa a Moniky rod. Iskrovej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a druhý krát.  

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

• V nedeľu 23. októbra 2022 o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje 
jubileum - 50., 55., 60., a viac výročie manželstva.  
o Pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom.  
o Nahlásiť sa môžete na do 15. septembra 2022 v sákrestii kostola.  
o Je potrebné vyplniť meno a priezvisko manželov a rok sobáša. 

• Na budúcu sobotu 27. augusta bude  
o spoločná krstná náuka o 10.00 hod  
o na fare v katechetickej miestnosti. 

Víťaz:  
• OHLÁŠKY - sobáš 1. septembra vo Víťaze o 15.00  

o Jakub Fedák syn rodičov Milana a Márie rod. Žofčinovej, narodený v Gelnici, bývajúci v Richnave 
a Natália Blizmanová dcéra rodičov Jána a Aleny rod. Čechovej, narodená v Krompachoch, bývajúca 
vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a druhý krát.  

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

      
Ovčie: 
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