RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
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FARSKÉ OZNAMY
od 24. 10. 2016 do 30. 10. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
,

PONDELOK
UTOROK
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours,
sviatok
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
TRIDSIATA PRVÁ CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

3

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

18 00
08 00
18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

Za krstné a birmovné deti
Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku
† z rod. Kocľach a Imrich
Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu
† Eduard Tomajko
† z rod. Budzák
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dnes sa uskutoční zbierka na misie. Za vaše milodary vám vopred

vyslovujem Pán Boh zaplať!
 Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. 10. 2016 o 18 00 hod. Po skončení svätej
omše sa uskutoční krátke stretnutie v ktorom budem informovať o priebehu
prípravy sviatosti birmovania. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili na
prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.
 Fórum života, n. f. organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené
deti . Táto kampaň prebieha v mesiaci október a vrcholí v deň Spomienky
na všetkých verných zosnulých. Spomienkou na zomrelé a usmrtené deti
môžeme vyjadriť zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky v cene 1 €, ktorou
podporíte pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života
a rodiny. Sviečky si môžete zakúpiť v sakristii kostola.
 Na budúcu sobotu v noci 29. 10. 2016 na 30. 10. 2016 sa mení letný čas na
zimný čas. Ručičky hodiniek sa v noci o 03 00 hod posúvajú o hodinu dozadu
t. j. na 02 00 hod. Nedeľné sväté omše už budú slávené v novom zimnom čase.

