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FARSKÉ OZNAMY
Od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA AKRVI, slávnosť
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
JEDENÁSTA V OBDOBÍ CEZ ROK

UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
8. 6. 2020 - PONDELOK
9. 6. 2020 - UTOROK

18 00
18 00

10. 6. 2020 - STREDA

18 00

11. 6. 2020
12. 6. 2020
13. 6. 2020
14. 6. 2020
,

-

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
18 00
08 00
09 00

Za zdravie pre Annu Lučanskú
Za vnútorné obrátenie manžela Jozefa
Za lásku a pokoj v manželstve
pre Jána a Marcelu

† rodičia, svokrovci a starší rod.
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa

† Ján, František a ostatní z rodiny
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 40, 20 €.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
 Dnes 7. 6. 2020 po skončení nedeľnej sv. omši chcem srdečne pozvať rodičov
prvoprijímajúcich detí na stretnutie, kde sa dohodneme o novom termíne slávenia 1.
sv. prijímania. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto
stretnutí.
 V štvrtok 11. 6. 2020 na slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA
A KRVI sa po sv. omši sa uskutoční Eucharistická pobožnosť. Veriaci, ktorí sa
zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu
môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 Na budúci rok 2021 plánujem v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky na
sviatosť birmovania je možne si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom úrade v čase
vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú zvlášť vyhradené
stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok od 16 30 hod o 17 30 hod
do konca júna tohto roka. Počas prázdnin potom oznámim nový termín stránkových
hodín na farskom úrade pre prijímanie prihlášok. Prihlášky je nutne odovzdať do
31. 8. 2020. Prihlásiť sa na sviatosť birmovania môžu prihlásiť žiaci od siedmeho
ročníka (terajší šiestaci) ZŠ stredoškoláci ako aj tí, ktorí doposiaľ neprijali sviatosť
birmovania. Samotná príprava na prijatie sviatosti birmovania je naplánovaná od
septembra budúceho školského roku.
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 Srdečne chcem pozvať členov farskej hospodárskej rady na zasadnutie (daľej FHRF),
ktoré sa uskutoční v piatok 12. 6. 2020 o18 45 hod na farskom úrade. Úctivo prosím
všetkých členov FHRF o účasť na tomto zasadnutí. Chcem členov FHRF upozorniť,
že v zmysle stanov FHRF čl. 3 bod 3 je zasadnutie FHRF uznášaniaschopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. V prípade, že sa nebudeme
môcť zúčastniť zasadnutia prosím, aby ste ma informovali telefonicky na mojom
mobilnom telefónnom čísle 0903/ 907 137 alebo emailom farar@rkcvazec.sk.
 Spišská diecéza s radosťou oznamuje, že Mons. Ján Kuboš, menovaný pomocný
biskup Spišskej diecézy, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou J. E. Mons.
Štefana Sečku, spišského biskupa, príjme biskupskú vysviacku v Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule dňa 24. 6. 2020 o 10 00 hod. Spolusvätiacimi biskupmi
budú J. E. Mons Giacomo Guido Ottonelo, apoštolský nuncius na Slovensku a J. E.
Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
 Vladimír LACKO syn rodičov Vladimíra a Moniky rod. Sčuková, narodený
v Liptovskom Mikuláši a bývajúci vo Važci a Matylda PAČAJOVÁ dcéra
rodičov Milana a Andrey rod. Sčuková, narodená v Bruntáli - Česká republika
a bývajúca vo Važci. Ohlasujú sa po prvý a druhý krát.

