RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
IČO: 31921001 telefón: 044/5294130 mobil: 0903/ 907 137
web: www.rkcvazec.sk mail: vazec@kapitula.sk alebo farar@rkcvazec.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Povýšenie sv. Kríža , sviatok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY
SLOVENSKA , SLÁVNOSŤ

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

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

Za rehoľné povolanie brata Petra
Za rehoľné povolanie brata Petra
Za požehnanie a pomoc v ťažkej chorobe
Za zdravie a Božiu pomoc pre Eliáša a Evu
† František Ftorek
† z rod. Frokovej a Mazanovskej
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 46, 85 €.
 Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.
 Komisia pre mládež Spišskej diecézy pozýva všetkých mladých na turistický výstup
do Vysokých Tatier na Východnú Vysokú, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. 9. 2019
o 08 15 hod v Tatranskej Polianke. Vlak odchádza z Popradu do Tatranskej Polianky
o 07 27 hod s prestupom v Starom Smokovci. Na výstupe bude kňaz-horský
záchranár na Slovensku o. Ján Dubecký a riaditeľ komisie pre mládež Spišskej
diecézy o. Ľuboš Laškoty. V programe je aj stretnutie s Ježišom na sv. omši
v nádhernej divokej vysokohorskej prírode. Výstup je určený pre mladých vo veku
od 15 rokov. Účastníci pod 18 rokov musia so sebou priniesť podpísaný informovaný
súhlas od zákonného zástupcu.
 Srdečne by som vás chcel pozvať na tretí Národný pochod za život, ktorý sa
uskutoční v Bratislave dňa 22. 9. 2019. Hlavný program sa začne na Námestí slobody
o 13 30 hod. Pochod odštartuje o 14 30 hod. Trasa pochodu je dlhá 2, 2 km. Tento
pochod je vyjadrením hodnoty života. Kto by sa chcel tohto pochodu zúčastniť je
možnosť sa prihlásiť na prihlasovací formulár, ktorý bude na stolíku pri východe
z kostola. Je možnosť si zakúpiť aj propagačné materiály. Je to magnetka za 1 €/ 1
kus a taška za 5 €/ 1kus. Z predaja týchto propagačných materiálov 50 % ide na
podporu verejnej zbierky určenej na Národný pochod za život. Je možnosť zakúpiť
si tričká, v ktorých môžete prísť na Národný pochod za život. Môžete si ho objednať
na https://www.ver.sk/sekcia/typ-osoby/pochod prípadne môžete aj u mňa osobne.
Cena trička je 12 €.
 Na budúcu nedeľu 15. 9. 2019 o 15 00 hod vás srdečne pozývame na požehnanie
nového kríža na ceste smerom do Štrby. Súčasťou požehnania bude ruženec
k Božiemu milosrdenstvo a po ňom malé agapé. Odchádzať za bude od farského
úradu o 14 00 hod. Chcem vyjadriť poďakovanie za opravu všetkým, ktorí sa za
pričinili a zveľadenie tohto kríža.

