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. 1. 2017 do 15. 1. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
,

PIATOK
NEDEĽA

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
DRUHÁ V 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 pomoc pri operácii a uzdravenie pre Júliusa
Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja
Za pomoc pri štúdiu pre Luciu a Petra
† Ondrej, Katarína, Mária, Jozef a Ondrej
† Zuzana, a Ján a Viliam
Za zdravie a vnútorné uzdravenie rod. Oľgy Weagovej
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dekanský úrad v Liptovský Mikuláši vás dnes 8. 1. 2017 o 16 00 hod srdečne pozýva
na vianočný koncert skupiny KEFAS, ktorý sa uskutoční vo Farskom kostole sv.
Mikuláša Po koncerte bude možnosť zakúpiť si ich vianočné CD „ Jasná Hviezda“.
 Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov, ktorá sa
uskutoční v štvrtok 12. 1. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili na
prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili. Po skončení sv. omše
bude krátke stretnutie.
 Nakoľko našej terajšej farskej hospodárskej rade uplynul mandát jej zloženia vám
v zmysle stanov hospodárskej rady farnosti §5, ktorý hovorí: 1. Hospodárska rada
zaniká po uplynutí piatich rokov. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár do dvoch
mesiacov je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady. Preto na
budúcu nedeľu 15. 1. 2017 vám v rámci oznamov oznámim mená členov volebnej
komisie. Volebnú komisiu tvorí predseda a dvaja skrutátori. Volebná komisia vám
rozdá čisté lístky, ktoré budú opatrené pečaťou farského úradu. Na volebný lístok
je potrebné uviesť aspoň 5 mien. Z týchto 6 mien sa urobí poradovník podľa počtu
hlasov. Z toho 4 podľa poradovníka sú volení a 1 budem menovať. Na ďalšiu
nedeľu t. j. 22. 1. 2017 sa po svätej omši pozbierajú volebné lístky a volebná komisia
zráta hlasy a oznámia mi výsledok volieb. Na základe výsledkov potom vymenujem
členov novej farskej hospodárskej rady. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali
najviac hlasov. Po tom, ako zvolený kandidát príjme svoju voľbu, považuje sa za
zvoleného. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár farský
administrátor. Volebná komisia musí zo sčítania hlasov urobiť zápisnicu, ktorá sa
vyhotovuje dvojmo. Jedna sa necháva v archíve farského úradu a druhá sa odosiela
na biskupský úrad.

