
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC 
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec 

IČO: 31921001 telefón: 044/5294130  web: www.rkcvazec.sk  mail: vazec@kapitula.sk 

FARSKÉ OZNAMY 
od 27.10.2014 do 2.11.2014 

LITURGICKÝ PREHĽAD 
 

  ROK „A“ Sv. omše 

NE 26.10. 
TRIDSIATA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

10.00 

PO 27.10. Pondelok 30. týždňa  v Cezročnom období 17.00 
UT 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - Sviatok 8.00 

ST 29.10. Streda 30. týždňa  v Cezročnom období 17.00 

ŠT 30.10. Štvrtok 30. týždňa  v Cezročnom období 17.00 
PI 31.10. Piatok 30. týždňa  v Cezročnom období 17.00 
SO 1.11. Všetkých svätých - Slávnosť 8.00 

NE 2.11. 
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA NA 
VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

10.00 

 

ÚMYSLY 
 

Pondelok 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a rod. Kokyovú 
† Magdaléna 

Utorok † Viktor, Helena, Ján a Mária 

Streda Poďakovanie za dožitých 83 rokov života 

Štvrtok † Terézia 

Piatok † Jozef 

Sobota Za veriacich 

Nedeľa Za veriacich 
1. Na misie sa v našej farnosti vyzbieralo 117,81€. Za milodary Pán Boh zaplať! 
2. V sobotu je prikázaný sviatok Všetkých svätých.  Po sv. omši bude pobožnosť za zosnulých pri kríži na 
cintoríne. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a 
pomodlí sa Otčenáš a urobí vyznanie viery môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 
dušiam v očistci. Okrem tohto sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), 
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k 
hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno získať odpoludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci 
určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže 
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. 
novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. zmierenia však stačí na všetky odpustky. 
3. Spovedať budem počas celého týždňa pol hodinu pred sv. omšou. 
4. Sviečka za nenarodené deti - 2. novembra si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré 
zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu. 
Sviečky si môžete zakúpiť v kostole a tým podporiť Fórum života v aktivitách za ochranu života počatých 
detí. Cena malej sviečky  – 1,-€ alebo vonnej sviečky – 3,-€. 


