RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
IČO: 31921001 telefón: 044/5294130 mobil: 0903/ 207 137
web: www.rkcvazec.sk mail: vazec@kapitula.sk

FAR S K É O Z N AM Y
od 26. 10. 2015 do 1. 11. 2015
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
TREDA
NEDEĽA

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE

ŠTVRTOK

18 00
08 00
18 00
18 00

PIATOK
NEDEĽA

18 00
10 00

PONDELOK
UTOROK
STREDA

Za Božiu pomoc pre rod. Veroniky a Petra
Za zdravie Milana
† Michal Dubovský a syn Michal
Poďakovanie za záchranu života
a prosba o Božie požehnanie
† Jozef Vošček
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Na misie sa v našej farnosti vyzbieralo 132 €. Za milodary Pán Boh zaplať!
 Od pondelka 26. 10. 2015 budú sväté omše slávené v Diecéznom centre voľného
času.
 V sobotu nebude vo farnosti svätá omša nakoľko budeme prítomní na farskom
dni v našej partnerskej farnosti Maximilána Kolbeho Rogoznica (diecéza
Rzešov, Poľsko).
 Naša partnerská farnosť sv. Maximilána Kolbeho Rogoznica (diecéza Rzešov, Poľsko)
nás dňa 31. 10. 2015 (sobota) srdečne pozýva na farský deň. Na túto púť do
partnerskej farnosti je nutné kvôli zabezpečeniu dopravy sa záväzne prihlásiť v sakristii
kostola do 27. 10. 2015. Cena na 1 osobu je 24 €.
 Na budúcu nedeľu je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Po sv. omši bude
pobožnosť za zosnulých pri kríži na cintoríne. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a
urobí vyznanie viery môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Okrem tohto sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko
predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a vo všeobecnosti
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno
získať odpoludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý
nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. zmierenia však stačí na
všetky odpustky.
 Spovedať budem počas celého týždňa pol hodinu pred sv. omšou.
 Sviečka za nenarodené deti - 2. novembra si každoročne uctievame pamiatku
nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú
horiaca svieca a modlitba za úctu k životu. Sviečky si môžete zakúpiť v kostole a tým
podporiť Fórum života v aktivitách za ochranu života počatých detí. Cena malej
sviečky 1€.
 V sakristii je možnosť zakúpiť si knihu Mons. Františka Dlugoša: Štefan Garaj si
zachoval tvár a vieru. Táto kniha bola vydaná pri príležitosti 100. výročia narodenia
Mons. Štefana Garaja, kapitulného vikára Spišskej diecézy. Cena tejto knihy je 3 €.

