
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

                
BOHOSLUŽBY 

NA 49. TÝŽDEŇ 2022 
 

DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

5.12. Po 
VÍŤAZ 06:00 - RORÁTY 
+ Mária a Valent Birošovci 

OVČIE 13:00 – POHREBNÁ 
+ Helena Baranová 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

6.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
50: Marcela Stríšová a jej rodinu 

Sv. Mikuláša, biskupa, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 
Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 

7.12. St OVČIE 17:00 
+ Viliam Bartko, výročná 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 
večerná omša je z nasledujúcej 

slávnosti 
Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 

8.12. Št 

VÍŤAZ 07:00 
Za farnosť 

OVČIE 17:00 
+ Ladislav, Magdaléna a Jozef 

Berthótyovci 
VÍŤAZ 18:00 

50: Marián Bednár 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE, 

Slávnosť 
(biela) 

 
Prikázaný sviatok 

9.12. Pia 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
VÍŤAZ 18:00 

+ Florián, Mária a Ján 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

10.12. So VÍŤAZ 07:00 
+ Flavián a Helena Jenčovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

o 10.00 krstná náuka 

11.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
70: Emília Majerníková 

OVČIE 09:00 
Za farnosť 

VÍŤAZ 10:30 
90: Helena Baluchová 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „A“, 

slávnosť, 
(fialová alebo ružová) 

 
požehnanie koledníkov 

o 15.00 korunka k BM - Víťaz 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



Spolu:  
• Z jesennej zbierky na Charitu sa minulú nedeľu vyzbieralo:   

o Víťaz 832,65 Eur,  Ovčie 508,65 Eur.  
 Ďakujem. 

• Na budúcu sobotu 10.12. bude  o 10.00  
o spoločná krstná náuka  
o na fare v katechetickej miestnosti.  

• Na budúcu  nedeľu 11. decembra 2022 bude pri sv. omši,  
o v Ovčí o 09.00 a vo Víťaze o 10.30  
o požehnanie a vyslanie našich koledníkov,  

 ktorí sa aj toho roku zapoja do koledníckej akcie Dobrá novina.  
Víťaz: 
• Dnes bude o 14.30  

o modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev. 
• V pondelok ráno o 06.00 bude  

o rorátna sv. omša o Panne Márii pri sviečkach.  
o doneste si so sebou lampášiky.  
o pozývam všetkých aj tých lenivých.  
o aj to to je obeta ktorú môžeme v čase adventu priniesť. 

• Na budúcu sobotu 10.12. bude  
o stretnutie členov sv. Pátra Pia.  

 Po sv. omši ráno bude polhodinová adorácia. 
• Na budúcu nedeľu 11.12. bude o 15.00  

o korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou. 
• K chorým by som šiel pred Vianocami,  

o v pondelok a štvrtok 19. a 22. decembra od.08.00.  
 Ak chcete, aby som prišiel ku chorému, ku ktorému nechodím na prvé piatky, k tým pôjdeme 

automaticky, nahláste ho v sákrestii kostola. 
•   Aj tohto roku sa obraciam na Vás s prosbou o milodar v „Zbierke pre služobníkov“,  

o ktorý môžete uhradiť  v hodením obálky s príslušnou sumou do zelenej pokladničky vzadu v kostole. Na 
obálku prosím napíšte meno a číslo domu. Ak chcete prispieť aj na kostol, môžete tak urobiť navýšením 
sumy.   
 jednoducho 5 Eur na osobu.  
 poplatok platí pre osoby staršie ako 25 rokov.  
 manželský pár (dve osoby)10 Eur.  Ďakujem za pochopenie.   

• Zakódovaná správa pre všetkých rodičov.  Kto chce v pondelok 5. decembra večer od 16:00 potešiť malých 
členov svojej domácnosti, nech  sa zapíšte sa do zoznamu na stolíku vzadu v kostole.  
o Posledná príležitosť. 

• Po sv. omšiach v utorok, piatok a v nedeľu,  
o si môžete pozrieť alebo zakúpiť knihy od Vydavateľstva Don Bosca  

 v katechetickej miestnosti na fare.  
Ovčie: 
• 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 dnes po svätej omši tu v kostole. 

• K chorým by som šiel pred Vianocami  
o 21.12. 2022 v stredu od 08.00. 
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