
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY   

NA 41. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

10.10. Po 
OVČIE 17:00 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín Krokusovej, 
Uličnej a Baranovej 

Féria 
(zelená) 

11.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP rodiny Mačugovej 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

12.10. St OVČIE 18:00 
Za ZBP a uzdravenie rodiny Uličnej 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

13.10. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
Za ZBP rodiny Spišákovej 

Féria 
(zelená) 

14.10. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Veronika Humeňanská, výročná 
VÍŤAZ 18:00 

+ Monika, Andrej, Mária, Jozef a Pavol 

Féria 
(zelená) 

15.10. So 
VÍŤAZ 07:00 

+ Pavol Stahovec, výročná 
OVČIE 13:00 

Za miestnych hasičov 

Sv. Terézie z Avily, panny 
a učiteľky Cirkvi, 

spomienka 
(biela) 

16.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
70: Anna Novotná 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
+ Jozef, Helena a Štefan Birošovci 

 

29. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu:  
• Vyšlo nové číslo  

o farského časopisu Spektrum  
 na mesiac október.  
 nájdete tam zaujímavé články a vzadu úmysly.  

• Kto by mal  záujem ísť na Godzone Tour,  
o ktorý bude v Prešove 27.10.2022 o 18:00 v Tatran Handball aréne,  
o nech sa nahlási v sákrestii kostola.  
o minimálny vek 14 rokov.  
o autobus by šiel z Víťaza, cca o 16:20.  
o záujemcovia nech sa nahlásia na stránke Godzone Tour.  
o predpokladaná cena okolo 4€.  

Víťaz:  
• Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  

o tohto týždňa v utorok 11.10. po detskej sv. omši v kostole.  
o prosím, ak je to možné, aby prišli obaja rodičia. 

• Na budúcu sobotu 15.10. bude  
o stretnutie členov sv. Pátra Pia.  
o po sv. omši ráno bude polhodinová adorácia  

 s myšlienkami od sv. Pátra Pia. 
•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.  

o knihy si môžete vydvihnúť v utorok, piatok a v nedeľu po sv. omšiach  
o alebo po dohode u p. Mihaľovej.  
o knihy sa vydávajú na fare dole v katechetickej miestnosti.  
o je potrebné zároveň zaplatiť aj poplatok 8 eur na ďalší rok.  

 
 

Ovčie: 
• OHLÁŠKY - sobáš 15. októbra v Košiciach  

o Martin Poláček syn rodičov Mareka a Dariny rod. Ľuptákovej, narodený v Košiciach, bývajúci 
v Košiciach - Pereš a Lucia Šimčiková dcéra rodičov Jána a  Beáty rod. Uličnej, narodená v Prešove, 
bývajúca v Ovčí, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

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

• Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude  
o tohto týždňa v stredu 12.10. po detskej sv. omši v kostole.  
o prosím, ak je to možné, aby prišli obaja rodičia. 

•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. 
o knihy si môžete vydvihnúť v sákrestii kostola.  
o je potrebné zároveň zaplatiť poplatok aj 8 Eur na ďalší rok. 

•    V sobotu 15.10. bude  
o o 13.00 sv. omša  po ktorej bude požehnanie hasičskej zbrojnice.  
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