
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 48. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

28.11. Po 
VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 

+ Juraj Riško 
 

VÍŤAZ 18:00 
+ Za farnosť 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLOV VO VÍŤAZE 
Sv. Ondreja - 21. výročie, 
Sv. Jozefa   - 30. výročie 

slávnosť 
(biela) 

29.11. Ut OVČIE 18:00 
+ Ján Karniš 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLA V OVČÍ 

Sv. Barbory - 30. výročie, 
slávnosť 
(biela) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 

30.11. St VÍŤAZ 18:00 – kostol sv. Ondreja 
+ Vilma Jenčová, výročná 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 
Odpustová slávnosť 

(červená) 

1.12. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Albert a Mária Birošovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď 09:00 - 12:00 Víťaz 
Spoveď 18:40 - 20:00 Víťaz 

2.12. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Žofia, Ján a Štefan Jenčovci 
VÍŤAZ 18:00 

+ Ján, Margita, Apolónia a Margita 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

 
od 15.00 vyložená Sviatosť 

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

Féria v adventnom období 
(fialová) 

 

4.12. Ne 

VÍŤAZ 07:00  ! 
70: Štefan Krokus 
VÍŤAZ 09:00 ! 

Za farnosť 
OVČIE 10:30 – ODPUST 

Za ZBP Ján a jeho rodinu 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová) 

Odpustová slávnosť 
sv. Barbory v Ovčí 

14.30 modlitba ruženca - Víťaz 
 

*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
Spolu:  
• Dnes bude po sv. omšiach  

o zbierka na Charitu – jeseň. 
• Spovedať chorých pôjdem až pred Vianocami.  
• Vyložená Sviatosť k adorácii bude  

o na prvý piatok 2.12. od 15.00 až do sv. omše 
Víťaz: 
• V pondelok 28.11. oslávime okrúhle 30. výročie konsekrácie aj farského kostola sv. Jozefa, robotníka vo 

Víťaze. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 bude celebrovať   
 pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč.   
 Kostol bol konsekrovaný 28.11.1992. 

• V stredu 30.11. bude odpustová slávnosť sv. Ondreja  
o v kostolíku na Vyšnom konci, zasvätená tomuto svätcovi.  
o slávnostnú svätú omšu bude sláviť dp. Radoslav Gejguš, farár v Jarovniciach. 

• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina, a tak počas Vianoc 
ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 
v krajinách východnej Afriky,  
o nech príde dnes po druhej sv. omši faru do katechetickej miestnosti. 

• V utorok, piatok a v nedeľu po sv. omšiach, si môžete zakúpiť knihy od Vydavateľstva Don Bosca  
o v katechetickej miestnosti na fare.  
o sú tam zaujímavé knihy, vhodné určite aj ako darček na Vianoce.  

• V sobotu ráno o 07.00 sa najskôr pomodlíme fatimský ruženec  
o po ňom bude sv. omša. 

• Na budúcu nedeľu 4.12. bude o 14.30  
o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 

• Zakódovaná správa pre všetkých rodičov 
o Kto chce 5. decembra v pondelok večer od 16:00 potešiť malých členov svojej domácnosti príchodom 

známeho adventného svätca a tiež obohatiť svoje zásoby o väčšiu dávku glukózy, 
 nech sa zapíšte sa do zoznamu na stolíku vzadu v kostole. 

Ovčie: 
• Na budúcu nedeľu 4.12. bude odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí,  

o so slávnostnou sv. omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Pavol Marton  
 toho času na dôchodku v Diecéznom kňazskom domove vo Veľkom Šariši. 

• Na budúcu nedeľu, po slávnostnej sv. omši  - odpustovej,  
o bude výmena ružencových tajomstiev s modlitbou po sv. omši. 

• Kto sa chce z detí a mladých zapojiť aj toho roku do koledníckej akcie Dobrá novina, a tak počas Vianoc 
ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 
v krajinách východnej Afriky,  
o nech zostane na budúcu nedeľu 4.12. po svätej omši tu v kostole. 
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