
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY  

NA 42. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

17.10. Po VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP rodiny Vladimíra 

Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka, spomienka 

(červená) 

18.10. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jakub, Regina a Ján Gregovci 

SV. LUKÁŠA, evanjelistu, 
sviatok 

(červená) 
Sv. omša za účastí detí  

19.10. St OVČIE 18:00 
Za ZBP Františky Jenčovej 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

20.10. Št VÍŤAZ 07:00 – kostol sv. Ondreja 
70: František Pošivak 

Féria 
(zelená) 

21.10. Pia 
OVČIE 17:00 

Za ZBP rodiny Mateja Jenču 
VÍŤAZ 18:00 

+ Albína Magdová, výročná 

Féria 
(zelená) 

Víťaz: adorácia od 21.00 – 22.00 

22.10. So VÍŤAZ 07:00 
+ Juliana a František Čechovci 

Sv. Jána Pavla II. pápeža, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

23.10. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za farnosť 

OVČIE 09:00 
Za ZBP Márie Balogovej a jej rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
40: manželstva,  

Mária a Marián Lutterovci 

30. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

 
Zbierka na Misie 

 
o 15.00 korunka k BM - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 

  



Spolu:  
• Budúcu nedeľu 23.10.   

o bude po sv. omšiach celosvetová zbierka na misie.  
o Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne 

postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život.  
o Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

• 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. Minimálny vek 14 rokov.  
o autobus by šiel z Víťaza, cca o 16:20.  
o záujemcovia nech sa nahlásia na stránke Godzone Tour. https://tour.godzone.sk/bus/  
o predpokladaná cena okolo 4€.  

• Budúci piatok 21.10. bude  
o nočná adorácia vo farskom kostole  od 21.00 – 22.00.  
o Pri adorácii zaznejú aj piesne chvály. 

 
Víťaz:  
• „Milión detí sa modlí ruženec“.  

o Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie – Pomoc trpiacej Cirkvi chce celosvetovou ružencovou 
kampaňou pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne 
zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Pozývam všetky rodiny, aby sa v utorok 18. októbra s deťmi 
modlili ruženec za mier a jednotu vo svete.  

o My sa ho spoločne s deťmi pomodlíme pred detskou sv. omšou o 17.15. 
•    V piatok 21.10. bude  

o po večernej sv. omši stretnutie  všetkých lektorov, 
o ktorí sú na rozpise.  

•    Na budúcu nedeľu 23.10 sa o 15.00 pomodlíme  
o korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou.  
o Po pobožnosti bude požehnanie  

 obnovenej kaplnky sv. Jana Nepomuckého u Kovaľa.    
•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.  

o Knihy si môžete vydvihnúť v utorok, piatok a v nedeľu po sv. omšiach 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: 
•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha.  

o Knihy si môžete vydvihnúť v sákrestii kostola.  
o Je potrebné zároveň zaplatiť aj poplatok 8 Eur na ďalší rok. 

• „Milión detí sa modlí ruženec“.  
o Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie  – Pomoc trpiacej Cirkvi chce celosvetovou ružencovou 

kampaňou pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne 
zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Pozývam všetky rodiny, aby sa v utorok 18. októbra s deťmi 
modlili ruženec za mier a jednotu vo svete.  

o Ruženec sa budeme modliť o 17.00. 
 

    

https://tour.godzone.sk/bus/
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