
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY   

NA 45. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

7.11. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

8.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Sr. Valentína a sr. Samuela 

Féria 
(zelená) 

9.11. St OVČIE 17:00 
60: Marcel Baloga 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY, 

sviatok 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  

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

+ Ladislav a Žofia Gregovci,  
+ Terézia Miškufová  

Sv. Leva Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

(biela) 

11.11. Pia 

VÍŤAZ 17:00! 
+ Valentín Baloga,  

výročná 
OVČIE 18:00! 

Za živých a mŕtvych členov RB 

Sv. Martina z Tours, biskupa, 
spomienka 

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  

12.11. So 
VÍŤAZ 07:00 

Za zosnulých rodičov  
Forišovcov a Velčkovcov 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

o 10.00 krstná náuka 

13.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ František st. a František ml. Čechovci 

OVČIE 09:00 
60: Peter Magda 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

33. NEDEĽA V ROKU - C 
slávnosť 
(zelená) 

Dobročinná zbierka sv. Alžbety 
 

o 15.00 korunka k BM - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
Spolu:  
• budúcu nedeľu 13.11. bude  

o dobročinná zbierka sv. Alžbety,  
 je to zbierka na katedrálu v Košiciach. 

• Budúcu sobotu 12.11. bude  o 10.00  
o spoločná krstná náuka  

 na fare v katechetickej miestnosti.  
• Začínam prijímať úmysly na mesiace január, február, marec a apríl 2023.  

o Zatiaľ beriem iba výročia a životné jubilea.  
o Až od 20. novembra budem brať aj za zosnulých,  

 maximálne dve sv. omše. 
• Cena časopisu Spektrum od nového roka sa zvýši na 1,50 Eur.  

o Na rok 2023 bude predplatné 15 Eur.   
 Ďakujem za pochopenie. 

Víťaz:  
•    Dnes bude  

o modlitba ruženca  
 s výmenou ružencových tajomstiev o 14.30. 

• Detská svätá omša bude  
o  v piatok o 17.00, prídu deti z materskej škôlky so sviečkami,  

 ktoré symbolizujú svetlo, radosť a nádej  v Krista, ktorého nasledoval aj sv. Martin. 
• budúcu sobotu 12.11. bude  

o stretnutie členov sv. Pátra Pia.  
o po sv. omši ráno bude polhodinová adorácia s myšlienkami od sv. Pátra Pia. 

• budúcu nedeľu 13.11. bude o 15.00  
o korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou. 

Ovčie: 
•   môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola.  

o Ďakujem. 
•   sv. omša v piatok bude o 18.00. 
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