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 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
DVADSIATA ŠIESTA CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

PONDELOK
STREDA
SOBOTA
NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
21. 9. 2020
22. 9. 2020
23. 9. 2020
24. 9. 2020
25. 9. 2020
19. 9. 2020
20. 9. 2020
,

-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
08 00
16 45
18 00
18 00
08 00
09 00

† Róbert Pačaj
† Juraj Novotný
† Juraj Novotný
† Peter, výročná
† Marek, Maroš
Za uzdravenie a oslobodenie rodu Margity
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 40, 48 €.
 Zbierkou na Boží hrob sme prispeli 65, 96 €.
 Prihlášky na sviatosť birmovania je potrebné odovzdať do 27. septembra 2020.
Odovzdanú prihlášku budem prijímať len v tom prípade, že bude komplet
a správne vyplnená.
 V stredu 23. 9. 2020 bude sv. omša o 16 45 hod, lebo zastupujem farnosť Východná.
 Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka štúdium na Univerzite tretieho veku
(UTV). Je to pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných
dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie. V
ponuke sú rôzne jednoročné a trojročné vzdelávacie programy na pracoviskách
v Ružomberku, Poprade a v Košiciach. Kto by mal záujem o toto štúdium, nech
čo najskôr kontaktuje sekretariát UTV. Viac informácii nájdete na plagáte na
nástenke pri východe z kostola prípadne na internetovej stránke www.utv.ku.sk.
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Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva
z dôvodu zaradenia do oranžového semaforu
okresu Liptovský Mikuláš od 18. 9. 2020
S účinnosťou od 18. Septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona
č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 150
osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého
prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu.
Povinnosti pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebných obradov a sobášnych obradov:
 Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných
dýchacích ciest.
 Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.
 V prípade, že kostol bude naplnený (podľa hygienických
odporúčaní), zostaňte vonku.
 Sedenie v kostole je možné, že v jednej lavici sedia traja
a v ďalšej dvaja.
 Presné miesta na sedenie sú vyznačené bielym lístkom
s popisom SEDENIE.
 Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.
 Ak je v kostole viac ľudí, využívajte chór.
 Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky,
resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou
vzdialenosť 2 m.
 Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať
Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred
bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako
posledný.
 Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí
úklonom napr. gestom pohľadu alebo úsmevu).

