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 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Mikuláš, biskup, ľubovoľná spomienka
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
6. 12. 2021 - PONDELOK
7. 12. 2021 - UTOROK
8. 12. 2021 - STREDA
9. 12. 2021 - ŠTVRTOK
10. 12. 2021 - PIATOK
11. 12. 2021 - SOBOTA
12. 12. 2021 - NEDEĽA

Za zdravie Matúša
Na úmysel celebranta
Za zdravie Márie
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
† Mária Streľová
Poďakovanie za zdravie Vojtecha

INÉ OZNAMY

,

,

 Na budúci týždeň budú zimné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden
z nich. Obsahom týchto dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín a zachovanie
mieru a spravodlivosti vo svete.
 Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR 695/2021 zo dňa 24. 11.
2021 sa od 25. 11. 2021, okrem krstov, sobášov a pohrebov pozastavuje verejné
slávenie svätých omši v kostoloch. V tomto týždni budem sláviť sv. omše stále bez
účasti veriacich na vyššie uvedené úmysly. Preto pri úmysloch nie je uvedený
presný čas slávenia sv. omše.
 Sv. omše je možnosť sledovať aj ONLINE cez sociálnu sieť Facebook v
skupine LITURGIA. Podmienkou je aby ste na Facebook boli pridaný do tejto
skupiny. Bližšie informácie rád poskytnem telefonicky na mobilnom čísle 0903/ 907
137.
 Z dôvodu zákazu slávenia bohoslužieb sa nemohla uskutočniť jesenná zbierka na
charitu v kostoloch . Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy sú určené pre
služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu
ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 je možnosť podporiť zbierku
počas nasledujúcich dvoch týždňov do 15. 12. 2021odovzdaním milodaru
v zalepenej obálke do poštovej schránky na fare alebo možnosť podporiť zbierku
prostredníctvom priameho vkladu na účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592
s variabilným symbolom 412071953. Do poznámky prosím uviesť poznámku pre
prijímateľa: zbierka na charitu farnosť Važec. Môžete aj prispieť sumou na náš
farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 a ako variabilný symbol uvediete
412071953. Pod týmto variabilným symbolom naša farnosť uhrádza zbierku na
charitu. Do poznámky prosím uviesť poznámku pre prijímateľa: zbierka na
charitu farnosť Važec. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.
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 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu
COVID 19 a nemožnosti verejného slávenia bohoslužieb vás úctivo prosím, kto
by chcel môže dobrovoľne prispieť aj milodar pre chod našej farnosti na
úhradu nákladov farnosti a kostola na náš farský účet SK34 0900 0000 0000
5671 0247. Ako variabilný symbol uveďte 953 a do poznámky pre prijímateľa
uveďte: milodar pre farnosť. Vopred vám ďakujem za každý ľubovoľný
príspevok.

