
 

 
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

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

 
BOHOSLUŽBY 

NA 51. TÝŽDEŇ 2022 
 

ÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.12. Po Víťaz 07:00 
+ Ján Biroš, kňaz 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Víťaz – od 08.00 

20.12. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Ján a Mária Haľkovci 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď 17:00 - 18:00 Víťaz 

21.12. St OVČIE 17:00 
+ Jozef, Mária, Róbert a Ján 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Ovčie – od 08.00 
Spoveď 17:30 - 18:30 Ovčie 

22.12. Št VÍŤAZ 18:00 
+ Cyril, Pavlína, Ondrej a Barbora 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

k chorým Víťaz – od 08.00 

23.12. Pia VÍŤAZ 7:00 
+ Ján Čech 

Féria v adventnom období 
(fialová) 

Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

24.12. So 
OVČIE 21:00 

Za farnosť 
VÍŤAZ 23:00 

75: Pavol Uličný č. 208 

ŠTEDRÝ DEŇ 
 

nočné sväté omše sú 
z nasledujúcej slávnosti 

(biela) 
 

25.12. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+Helena a Ján Džamovcov 

OVČIE 09:00 
40: Miroslav Magda a jeho rodinu 

VÍŤAZ 10:30 
Za tohtoročných prvákov 

NARODENIE PÁNA, 
slávnosť s oktávou 

(biela) 
 
 
 
 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  
• Vo sviatok Narodenie Pána 25. decembra a na Nový rok,  

o plánujeme rozniesť sv. prijímanie vážne chorým domov.  
o prosím nahláste  v sákrestii kostola mena a adresu chorých, ktorým zanesieme sv. prijímanie.  

• Spoveď pre prichádzajúcich z roboty bude  
o v piatok 23.12. vo Víťaze od 16.00 do 18.00. 

• Prosím snúbencov, ktorí plánujú svadbu na budúci rok alebo na ďalší, hoci nemajú ešte presný termín sobáša, 
nech sa nahlásia na snúbeneckú školu do konca januára na fare.  
o Prvé stretnutie bude v sobotu 4. februára 2023, večer o 17.00  

 na fare v katechetickej miestnosti, kde sa dohodnú termíny náuk. 
• Vo všetkých sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa pri slovách  

o „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny ...“  
 pri speve pokľakneme na obidve kolená. 

Víťaz: 
• K chorým pôjdem  

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

 nahláste ho v sákrestii kostola. 
• Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola. 

• Oblátky na Vianoce sú k zakúpeniu vzadu v kostole.  
o Cena  balenia je 1.30 Eur. 

• Koledníci  zapojený do Dobrej Noviny budú na Narodenie Pána  25. 12.,  
o ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 

v krajinách východnej Afriky.  
 Koledovať začnú od 13.00. 

• Kto si chce objednať časopis Spektrum na budúci rok 2023, môže tak urobiť v sákrestii kostola.  
o Do obálky s menom a adresou vložte 15 Eur.  

 Vychádza 10x do roka.  
Ovčie: 
• K chorým pôjdem   

o v stredu 21.12. 2022 od 08.00. 
• Spovedám v stredu po sv. omši do 18.30. 
• Môžete uhradiť poplatok v „Zbierke pre služobníkov“ v sákrestii kostola. 
• Na Narodenie Pána 25.12. o 14.00 tu v kostole  

o vás pozývam na „Ovčanské pastorale“,  
 je to vianočný príbeh s vianočnými koledami,  
 ktoré pre vás nacvičila Marta Bednáriková.  
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