RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
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web: www.rkcvazec.sk mail: vazec@kapitula.sk alebo farar@rkcvazec.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 5. 2. 2018 do 11. 2. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Hieronyma Emiliániho, ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka
Sv. Školastiky, panny, spomienka
ŠIESTA 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
18 00
08 00
09 00

Na úmysel otca biskupa (4)
Na úmysel Františka
Na úmysel otca biskupa (5)
† Ján Murín
† Mária Murínová
† Roman Uhliarik
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dnes po sv. omši chcem srdečne pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na
stretnutie. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto stretnutí.
Vopred Vám ďakujem za vašu účasť.
 Úctivo prosím, aby ste dnes t. j. 4. 2. 2018 po svätej omši nezabudli dať svoje

hlasovacie lístky do hlasovacej urny pre voľby farskej pastoračnej rady farnosti
(daľej FPR), ktorá je na stolíku pri vchode do spovednice. Členov volebnej
komisie, ktorých som vymenoval prosím, aby dnes 4. 2. 2018 o 15 00 hod prišli na
farský úrad, kde budú rátať hlasy a oboznámia ma s výsledkom volieb FPR. Na
volebný lístok je potrebné zakrúžkovať aspoň 6 mien. Z týchto 6 mien sa urobí
poradovník podľa počtu hlasov. Z toho 5 podľa poradovníka sú volení a 1-2
budem menovať. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov. Po
tom, ako zvolený kandidát príjme svoju voľbu, považuje sa za zvoleného.
Menovaných členov FPR slobodne menuje farár, farský administrátor.
 Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 35 rokov,
ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9
stretnutí (od marca do novembra), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac
informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk.
Prihlásiť sa je možné do 10. Februára 2018.
 Srdečne chcem povzbudiť tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa s
tajomstvom svojho povolania čím skôr zdôverili. Termín podania prihlášky do
kňazského seminára je do 28.2.2018. Prihláška sa podáva prostredníctvom
vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej
teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára
www. ks.kapitula.sk.

