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 12. 6. 2017 do 18. 6. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť,
prikázaný sviatok
JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

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

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

Za pracovníkov firmy Autonova Poprad - Východ
Za novokňazov a diakonov
† Ľudmila Kalafutová
Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva (16. r. kňazstva)
† Anna Šingliarová
† Darina, Miroslava, Ján
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 V piatok 16. 6. 2017 o 15 00 hod v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí bude
diakonská vysviacka.
 V sobotu 17. 6. 2017 o 10 00 hod v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí bude kňazská
vysviacka.
 Na základe rozhodnutia plenárneho zasadania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7.
marca 2017 v obci Čičmany v Nitrianskej diecéze a následnej žiadosti Konferencie
biskupov Slovenska, vydala Apoštolská penitenciária dekrét pod č. 393/17/1., kde
súhlasí, aby nábožné odriekanie Korunky Božieho milosrdenstva bolo spojené za
stanovených podmienok s udelením úplných odpustkov, ktoré môžu získať úprimne sa
kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď,
eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež
možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou
oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v
kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď
sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s
recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového
vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka
diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz. Dekrét sa stáva účinným dňa 1. júna
2017.
 V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule aj tento rok
organizuje miništrantský tábor, ktorý bude v dňoch od 17.7. 2017 do 21.7.2017.
Prihlásiť sa môžu miništranti u mňa osobne do 25. 6. 2017. Cena je 60€ /osoba (platí
sa pri príchode) Z toho miništrant 20 €, farnosť 20 €, Nadácia KS 20 €.

