
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
 

BOHOSLUŽBY 
NA 46. TÝŽDEŇ 2022 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

14.11. Po 
VÍŤAZ 18:00 

Za ZBP rodín prístrešia  
„ku Širokému“ 

Féria 
(zelená) 

15.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Jozef Uličný 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

16.11. St OVČIE 17:00 
Za živých a mŕtvych členov RB 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  

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

+ Štefan, Anna,  
Viktor a Štefan Gregovci 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, 
spomienka 

(biela) 

18.11. Pia 
OVČIE 17:00 

Za ZBP peších pútnikov do Levoče 
VÍŤAZ 18:00 

+ Margita 

Féria 
(zelená) 

19.11. So VÍŤAZ 07:00 
Za ZBP peších pútnikov do Levoče 

Preblahoslavenej Panny Márie v 
sobotu, ľubovoľná spomienka 

(biela) 

20.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP a pokoj v rodine  

Jána a Františky 
OVČIE 09:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 10:30 

60: Helena Čechová 

KRISTA KRÁĽA 
34. NEDEĽA CEZ ROK „C“ 

slávnosť 
(biela) 

 
15.00 pobožnosť a vešpery - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu:  
• Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety,  

o je to zbierka na katedrálu v Košiciach. 
• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  

o na mesiac november 2022. 
• Cena časopisu Spektrum od nového roka sa zvýši na 1,50 Eur.  

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

Víťaz:  
• Dnes bude o 15.00 

o korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou. 
• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,  

o určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  
o túto modlitbu sa pomodlíme pri popoludňajšej pobožnosti  

 pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15.00  
 po nej budú slávnostné vešpery.  

Ovčie: 
•    Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“  

o v sakristii kostola.  
o Ďakujem. 

• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,  
o určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.  
o túto modlitbu sa pomodlíme v rámci krátkej poklony,   

 na konci svätej omše pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
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