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

 
 

BOHOSLUŽBY   
NA 13. TÝŽDEŇ 2023 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

27.3. Po VÍŤAZ 18:00 
65: Ján Jenča 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

28.3. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Bernard Bednár 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Víťaz 
16:00 - 18:00 

29.3. St OVČIE 18:00 
+ Anna a Mária 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
16:00 - 18:00 

30.3. Št 
VÍŤAZ 7:00 

+ Pavol a Terézia 
OVČIE 18:00 

+ Jozef, Agnesa a Marta Baranovci 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď- Ovčie 
16:00 - 18:00 

k chorým od 08.00 - Víťaz 

31.3. Pia 
VÍŤAZ 18:00 

+Leonard, Alžbeta, Valent, Žofia,  
Adela a Jozefína 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

Spoveď -  Víťaz 
10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 

Krížová cesta 17:30 - Víťaz 

1.4. So VÍŤAZ 7:00 
45: František Jurčišin 

Féria v pôstnom období 
(fialová) 

2.4. Ne 

VÍŤAZ 7:30 
Za farnosť 

OVČIE 9:00 
+ Jozef, Helena a Anton 

VÍŤAZ 10:30 
+ Jozef, Veronika a Jozef 

PALMOVÁ NEDEĽA, 
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA) 

(červená) 
 

Krížové cesty:   
13:30 -  Ovčie 
14:30 -  Víťaz 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Dnes bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.  
o Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v Iraku, Sýrii a 

Libanone.  
• Kto si objednal malé veľkonočné paškály od Rodiny Nepoškvrnenej,  

o môže si ich vyzdvihnúť u p. Ester Uličnej, v Ovčí v sakristii kostola. 
Víťaz: 

• Spovedať chorých pred Veľkou nocou pôjdem  
o vo štvrtok 30.3.  
o potom vo Veľkom týždni v pondelok 3.4.2023. 

• Plánujeme farskú púť  
o spolu s Rádiom LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, v sobotu 6. mája 2023. 

Zapísalo sa už 50 ľudí. Bude objedaný autobus.  
o Vzadu bude ešte ďalší papier, na zápis na druhý autobus.  
o Zapisovať sa môžete do Veľkej noci, s tým, že ak sa nazbiera dostatočný počet, pôjde aj druhý autobus. 

Ak nie, bude zrušený. 
• Krížová cesta v piatok bude  

o o 17:30  
o o 18:00 bude sv. omša.  
o v tento deň spovedáme pred veľkou nocou. 

• V sobotu bude najskôr o 7:00 sv. omša  
o až po nej bude Fatimský ruženec.  

• Na Palmovú nedeľu pri druhej sv. omši o 10.30 sa stretneme pri kostole sv. Ondreja, 
o kde bude požehnanie ratolesti, ktoré ponesieme v rukách, a takto v sprievode pôjdeme do farského 

kostola sv. Jozefa robotníka, kde začne slávnostná sv. omša.  
o Táto procesia nám ma pripomenúť Pánov stup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 

Palmovou nedeľou začíname Veľký týždeň.  
   Ovčie: 

• Sv. omše v stredu po zmene času sú  
o už o 18.00. 

• Krížová cesta v piatok bude o 17.00.  
o sv. omša v piatok nebude.  
o spovedáme vo Víťaze. 

• Na Palmovú nedeľu začneme sv. omšu  
o požehnaním ratolesti pri kríži vonku a slávnostným vstupom, ktorý nám ma pripomenúť Pánov stup 

do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie. 
• Spovedať chorých pôjdem  
• vo Veľkom týždni v stredu 5.4.2022 od 08.00. 
• Na budúcu nedeľu bude  

o po sv. omši výmena ružencových tajomstiev. 
• Plánujeme farskú púť  

o spolu s Rádiom LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, v sobotu 6. mája 2023. 
Zapísalo sa už 50 ľudí vo Víťaze. Bude objedaný autobus.  

o Vzadu bude ešte ďalší papier, na zápis na druhý autobus aj pre účastníkov z Ovčia. Zapisovať sa 
môžete do Veľkej noci, s tým, že ak sa nazbiera dostatočný počet, pôjde aj druhý autobus.  

o Ak nie, bude zrušený.  
 Na starosti to ma Žofia Jenčová z Víťaza. 
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