
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 39. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.9. Po 

VÍŤAZ 13:00 – POHREBNÁ 
+ Jozef Grega 
VÍŤAZ 18:00 

+ František st. a František ml.  
Čechovci 

Féria 
(zelená) 

27.9. Ut 
VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Franc,  

výročná 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, 
spomienka 

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  

28.9. St OVČIE 18:00 
Za ZBP Cyril Baloga a jeho rodinu 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

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

+ Helena a Flavián Jenčovci 
OVČIE 17:00 
Vlastný úmysel 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, archanjelov, 

sviatok 
(biela) 

30.9. Pia 
OVČIE 17:00 

Za ZBP Michal Jenča č. 100 
VÍŤAZ 18:00 

50: manželstva, Alfonz a Mária 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 

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

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

(biela) 

2.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
+ Štefan Magda 
VÍŤAZ 10:30 

50: František Kuruc 

27. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

 
o 14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  
• Zo zbierky na rádio Lumen sa minulú nedeľu vyzbieralo  

o vo Víťaze 749,49 Eur,  
o v Ovčí 369,75 Eur.  
o Ďakujem. 

• Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca.  
o Ruženec sa v tomto čase budeme modliť pol hodinu pred sv. omšami.  
o Tento mesiac je možné získať úplné odpustky pre tých čo sa modlia ruženec  

 v kostole,  
 v kaplnke  
 alebo rodine,  
 v rehoľnom spoločenstve  
 alebo nábožnom združení.  

o Na získanie odpustkov sa stanovuje:  
 stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov 
 k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.  

• Začala príprava na 1. sv. prijímanie.  
o Deti majú prijať túto sviatosť vo svojej farnosti.  
o Ak navštevujú školu inde nech rodičia si vyzdvihnú prihlášky na fare.  

• Úmysly do konca roka 2022 sú úž obsadené.  
o Omše na rok 2023 budem brať až po Všetkých Svätých. 
o Bližšie informácie budú vyhlásené. 

• Vzadu na stolíku sú kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2023.  
o Stolový aj nástenný stoja rovnako 3 Eur.  
o Všetok výťažok z predaja ide sestrám Matky Božieho milosrdenstva.   

Víťaz:  
• Dnes bude o 15.00  

o korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou. 
• Modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev bude  

o na budúcu nedeľu 2.10. o 14.30. 
Ovčie: 
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