RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
IČO: 31921001 telefón: 044/5294130 mobil: 0903/ 207 137
web: www.rkcvazec.sk mail: vazec@kapitula.sk alebo farar@rkcvazec.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
STREDA
ŠTVRTOK

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
08 00
10 00

Za zmierenie a šťastnú smrť pre Hildu
Za zmierenie a šťastnú smrť pre Hildu
Za zmierenie a šťastnú smrť pre Hildu
† Matej Šingliar
Za pomoc pri štúdiu
Za zdravie a Božie požehnanie Andrej, Tomáš, Lukáš
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dnes je zbierka na katolícke masmédia.
 Z krstu Adama Vargu na kostol venovali 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 V pondelok 9. 5. 2016 budeme tvoriť „ duchovný most“ s Kňazským seminárom
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Prosím, aby sme
zvlášť v tento deň obetovali svoje modlitby za našich bohoslovcov. Bohoslovci sa
v tento deň budú modliť za našu farnosť. Duchovný otec Marek Uličný bude pri
tejto príležitosti v pondelok 9. 5. 2016 ráno o 7 00 hod celebrovať sv. omšu
v seminárskej kaplnke.
 Od pondelka 9. 5. 2016 sa budú na fare dokončovať práce na prístrešku pri farskej
garáži a bude sa upravovať aj chodník smerom od kostola až po faru. Preto
vzhľadom na tieto práce prosíme o zvýšenú opatrnosť. Všetky tieto práce vykoná
p. Ľubomír Čonka.
 Srdečne chcem pozvať rodičov prvorpijímajúcich detí a detí na nácvik liturgie
a piesni na stretnutie v kostole, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. 2016 o 15 00
hod. Úctivo prosím všetkých rodičov a deti o účasť na tomto stretnutí.
 Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní hymnu Veni, Creator
na slávnosť Zoslania Svätého, môže sa zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky.
 Na budúci rok plánujeme v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky na
sviatosť birmovania si treba vyzdvihnúť na farskom úrade. Zvlášť budem pre vás
k dispozícii vždy v piatok od 16 00 hod do 17 30 hod. Prihlásiť sa je možné do
konca mája. Na sv. birmovania sa môžu prihlásiť žiaci od siedmeho ročníka (terajší
šiestaci) ZŠ, stredoškoláci ako aj tí, ktorí doposiaľ neprijali sviatosť birmovania.
Samotná príprava bude prebiehať od septembra.

