
                    Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  
                             Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
                                051-7916235   vitaz@abuke.sk  

 
 

BOHOSLUŽBY  
NA 5. TÝŽDEŇ 2023 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

30.1. Po VÍŤAZ 18:00   
+ Milan a Emília 

Féria 
(zelená) 

k chorým Ovčie – od 09:00 
Spoveď 16:00 - 18:00 Víťaz 

31.1. Ut 
VÍŤAZ 18:00   

75: Valentín Pacovský  
a jeho rodinu 

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 
(biela) 

Sv. omša za účastí detí  - Víťaz 
Spoveď 15:00 - 18:00 Víťaz 

1.2. St OVČIE 18:00 
+ Valent a Barbora Jenčovci 

Féria 
(zelená) 

Sv. omša za účastí detí  - Ovčie 
Spoveď 16:00 - 18:00 Ovčie 

2.2. Št 

OVČIE 17:00 
+ Andrej a Miroslav 

 VÍŤAZ 18:00  
Za ZBP Margita Čechová  

a jej rodinu  

OBETOVANIE PÁNA,  
sviatok 
(biela) 

k chorým Víťaz – od 08:00 

3.2. Pia 
OVČIE 17:00 

Za živých a mŕtvych členov RB 
 VÍŤAZ 18:00  

Za ZBP a pokoj rodiny Čechovej  

S. Blažeja, biskupa a mučeníka, 
ľubovoľná spomienka 

(červená) 
k chorým Víťaz – od 08.00 

Vyložená sviatosť od 15.00 

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

Panny Márie v sobotu,  
ľubovoľná spomienka 

 (biela) 
Stretnutie snúbencov o 17:00 

5.2. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
Za ZBP Ivety a jej rodinu 

OVČIE 09:00 
60: Jarmila Čigarská 

 VÍŤAZ 10.30 
Za farnosť  

5. NEDEĽA CEZ ROK 
„A“, 

slávnosť 
(zelená) 

 
14.30 modlitba ruženca - Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spolu:  

• Vo štvrtok na sviatok Obetovanie Pána (Hromnice) sa začnú  
o sväté omše slávnostným vstupom,  
o pri ktorom bude požehnanie sviec – hromničiek.  

• Vyložená sviatosť na prvý piatok:  
o Víťaz  a Ovčie od 15.00. 

• V piatok pri svätých omšiach, na spomienku na sv. Blažeja,  
o bude požehnanie  hrdiel so sviecami.  

• Stretnutie nahlásených párov na snúbeneckú školu v našej farnosti bude  
o 4.2.2023 v sobotu večer o 17:00  
o na fare v katechetickej miestnosti.  

 Účasť povinná.  
 Dohodneme si termíny. 

• Tohto týždňa sa začne prvá fáza výmeny okien na fare.  
o Začne sa na prízemí.  
o Jedná sa o okna plast hliníkové Internorm.  

Víťaz: 
• K chorým by som išiel  

o vo štvrtok a piatok  
 od 08.00 z rána  až  doobeda. 

• Fatimská pobožnosť začína v sobotu ráno  
o o 7.00,  po nej bude sv. omša. 

• Budúcu nedeľu 5.2. bude  
o o 14.30 v kostole modlitba posvätného ruženca  s výmenou ružencových tajomstiev. 

Ovčie: 
• K chorým by som išiel  

o v pondelok  
 od 09.00. 

• Budúcu nedeľu 5.2. bude  
o výmena ružencových tajomstiev s modlitbou po sv. omši. 
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