RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
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FARSKÉ OZNAMY
od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
NEDEĽA
12. 4. 2021
13. 4. 2021
14. 4. 2021
15. 4. 2021
16. 4. 2021

TRETIA VEĽKONOČNÁ
-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

17. 4. 2021 - SOBOTA
18. 4. 2021 - NEDEĽA

,

† Martin (2)
† Martin (3)
† Martin (4)
† Martin (5)
† Martin (6)
† Martin (7)
† Rudolf
† Martin (8)
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 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 bol môj priateľ. Bližšie informácie rád poskytnem
telefonicky na mobilnom čísle 0903/ 907 137.
Zbierka na Boží hrob sa každoročne koná pri Božom hrobe. Vzhľadom na
nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 a nemožnosti
uskutočnenia zbierky v kostoloch môžete zbierku podporiť zaslaním ľubovoľnej
sumy na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460 ako variabilný symbol treba uviesť
4 1 2 0 1 0 9 5 3. Môžete aj prispieť sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000
5671 0247 a ako variabilný symbol uvediete 4 1 2 0 1 0 9 5 3. Pod týmto variabilným
symbolom naša farnosť uhrádza zbierku na tento účet. Svoj príspevok môžete
doniesť aj osobne na farský úrad. Táto zbierka bude trvať počas celého veľkonočného
obdobia. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.
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.
Vzhľadom na súčasne epidemiologické opatrenia je možnosť individuálne navštíviť
kostol a pristúpiť k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu a krátkej adorácie. Farský
kostol bude počas týždňa otvorený utorok – nedeľu od 17 30 do 18 30 hod. V čase
návštevy kostola platia prísne epidemiologické opatrenia na základe usmernenia
hlavného hygienika.
Sviatosť zmierenia je možnosť dohodnúť aj telefonicky na čísle 0903/ 907 137 alebo
emailom farar@rkcvazec.sk.

