
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY   

NA 44. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

31.10. Po VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Balucha 

Féria 
(zelená) 

Spoveď 09:00 - 11:00 Ovčie 
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

večerná omša je z nasledujúcej 
slávnosti 

1.11. Ut 

VÍŤAZ 7:30 
+ Ján a Mária Pellovci 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
+ Anna Kollárová, výročná 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, 
slávnosť 
(biela) 

Prikázaný sviatok 
 

Pobožnosť na cintoríne: 
13.30 - Ovčie 
14.30 - Víťaz 

2.11. St 

VÍŤAZ 7:00 
+ Štefan, Mária, Margita,  

Vavrinec a Mária 
OVČIE 17:00 

Na úmysel sv. Otca 
VÍŤAZ 18:00 

Za všetkých zosnulých 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 
ZOSNULÝCH VERIACICH 

(fialová) 
 

k chorým Ovčie – od 08.00 

3.11. Št VÍŤAZ 18:00 
Za zosnulých v rodine Uličnej č.55 

Féria 
(zelená) 

k chorým Víťaz – od 08.00 
Spoveď 17:00 - 18:00 Víťaz 

4.11. Pia 

OVČIE 17:00 
75: Cyril Kočík 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín prístrešia  
„za starým kostolom“ 

Sv. Karola Boromejského, 
biskupa, spomienka 

(biela) 
 

k chorým Víťaz – od 08.00 
 

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

Preblahoslavenej Panny Márie v 
sobotu, ľubovoľná spomienka 

(biela) 
Fatimská sobota 

6.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Imrich Stašik 
OVČIE 09:00 

85: Vincent Kollár 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

32. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

 
o 14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 
 



 
Spolu:  
• Zo zbierky na misie sa minulú nedeľu vyzbieralo:  

o Víťaz 1127,50 Eur  
o Ovčie 579,40 Eur.  
o Ďakujem. 

• Fórum života opäť organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom:  
o Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti 

v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe.  
o Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. 

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

• Začínam prijímať úmysly na mesiace január, február, marec a apríl 2022.  
o Zatiaľ beriem iba výročia a životné jubilea.  
o Až od 20. novembra budem brať aj za zosnulých, maximálne dve sv. omše. 

Víťaz:  
•    Každý mesiac sa robí rozpis lektorov na nedele a sviatky.  

o Ak chce rodina čítať nech kontaktuje lektora. Vpredu sú vyhradene stoličky pre lektorov na 1. a 2. čítanie. 
Rozpis nájdete na výveskách a na našej webovej stránke.    

• Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha,  
o môžete si ich vydvihnúť u p. Mihaľovej.  

• Na výveske pred kostolom si môžete všimnúť poďakovanie od Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie za milodar 110 Eur. 

• K chorým pôjdem vo štvrtok  
o (smer Ovčie) a v piatok (smer Široké) od 08.00. 

• V sobotu sa najskôr o 07.00 pomodlíme fatimský ruženec a po ňom bude sv. omša. 
• Na budúcu nedeľu 6.11. bude modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev o 14.30. 

Ovčie: 
•    Došli podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. Knihy si môžete vydvihnúť v sákrestii kostola. Je     

potrebné zároveň zaplatiť aj poplatok 8 Eur na ďalší rok.  
• K chorým pôjdem  

o v stredu 2.11. od 08.00. 
• Na budúcu nedeľu 6.11. bude po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 

 
ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH 

1. skutok  
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín od 1. - 8.11. a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže v 
tomto období, každý deň získať odpustky pre duše v očistci. Pre úplné získanie odpustkov je potrebné splniť 
aj ďalšie tri podmienky:  

1. sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), 
2. sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň),  
3. modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva Otcu).  

Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.  
2. skutok  

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí 
sa modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré 
možno priradiť iba dušiam v očistci. 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada na získanie úplných odpustkov splniť aj tri vyššie spomenuté 
podmienky. Ak k danému skutku, na ktoré sa viažu odpustky chýba, jedná z troch podmienok, veriaci získava 
iba čiastočné odpustky pre duše v očistci. 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
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