
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 35. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

29.8. Po VÍŤAZ 18:00 
Mučenícka smrť svätého Jána 

Krstiteľa, spomienka 
(červená) 

30.8. Ut 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP Mária a Václav Čechovci  
a ich rodiny  

Féria 
(zelená) 

k chorým od 08.00 - Víťaz  
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

31.8. St 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš:  A. Baloga – K. Janigová  
OVČIE 18:00 

Za ZBP Štefan a Eva 

Féria 
(zelená) 

k chorým od 08.00 - Ovčie 
Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 

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

+ Andrej a Mária Stašíkovci 
VÍŤAZ 15:00 

Sobáš:  J. Fedák – N. Blizmanová 

Féria 
(zelená) 

 
Spoveď 09:00 - 12:00 Víťaz 

2.9. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Helena a Jozef Hudákovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Valent Baloga 

Votívna omša  
„O Najsvätejšom Srdci 

Ježišovom“ 
(biela) 

k chorým od 08.00 - Víťaz 

3.9. So VÍŤAZ 07:00  
Za živých a mŕtvych členov RB 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

(biela) 

4.9. Ne 

VÍŤAZ 07:30  
80: Žofia Novotná 

OVČIE 09:00 
+ Žofia a Ondrej Krescankovci 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

23. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť  
(zelená) 

Veni Sancte 
 

o 14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

      
Ďalšie oznamy na druhej strane... 



Spolu:  
• Cestovné informácie a stretnutie pred púťou do Ríma pre všetkých, ktorí ste sa nahlásili, bude v stredu 31. 

augusta o 19.00 vo farskom kostole vo Víťaze. 
• 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 tretí krát.  
 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 sakristii kostola.  
o Je potrebné vyplniť meno a priezvisko manželov a rok sobáša. 

• Na budúcu nedeľu 4.9. budeme pri sv. omšiach  
o vzývať Ducha Svätého - Veni Sancte, na začiatku nového školského roka. 

• Chcem sa poďakovať darcom, ktorí nám poslali peniaze na kostol alebo okná priamo na náš farský účet. 
• Mate poslednú možnosť si objednať od Rodiny Nepoškvrnenej 

o Sviečku s pompejskou medailou (9 Eur) 
o tiež Novénu k Panne Márii z Pompejí (1 Eur).  
o Zošit kde sa zapisujú objednávky nájdete vzadu v kostole na stolíku. 

• Naši animátori by sa ešte chceli poďakovať všetkým Vám za Vaše modlitby za úspešný tábor, ktorý 
sa nám aj tento rok podaril s vysokou účasťou a veľké poďakovanie patrí našim sponzorom: 
o Za sponzorský dar ďakujeme:  

 Rodine Ondriovej zo spoločnosti Prelika,  
 p. Márii Stahovcovej 
 p. Kataríne Pacovskej 
 p. Milke Majerníkovej 
 p. Jozefovi Lackovi 

o Za finančný dar ďakujeme:  
 p. Pavlovi Birošovi st. 
 Občianskemu združeniu SPQV 
 Ružencovému bratstvu 
 Rodine Šofrankovej zo Širokého 
 Obecnému úradu vo Víťaze 
 Obecnému úradu v Ovčí 
 Farskej rade 

o A ostatným Bohu známym osobám, ktoré akoukoľvek sumou prispeli k uskutočneniu tohto tábora 
 Ďakujeme: Obecnému úradu vo Víťaze za poskytnutie priestorov, p. Jozefovi Ondriovi 

s celým  tímom    za vynikajúce obedy a p. Agnese Kollárovej, Kataríne Pacovskej, Márii 
Uličnej, Emílii Uličnej a Márii Krokusovej za pomoc v kuchyni. 

o A samozrejme ďakujeme aj všetkým deťom a ich rodičom. 
o Ak nám to situácia dovolí, tešíme sa na Vás opäť o rok. Vaši animátori. 

• Spoveď pred prvým piatkom:  
o Víťaz   

 utorok     15.00 – 18.00  
 štvrtok    09.00 – 12.00 

o Ovčie  
 streda     16.00 – 18.00 

 
 



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

• K chorým pôjdem  
o v utorok (smer Ovčie) od 08.00 hod.  
o v piatok (smer Široké) od 08.00 hod. 

• Modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev bude 
o  na budúcu nedeľu 4.9. o 14.30. 

 
Ovčie: 

• K chorým pôjdem 
o v stredu 31.8. od 08.00. 
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