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

FA R S K É O Z N AM Y
od 8. 2. 2016 do 14. 2. 2016
,

LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
STREDA
NEDEĽA

Sv. Hieronyma Emilianiho, ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka
POPOLCOVÁ STREDA
PRVÁ PÔSTNA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
08 00
18 00
18 00
17 30
18 00
08 00
10 00
15 00

† František a Edita Lysi
Na úmysel otca biskupa (12)
Na úmysel otca biskupa (13)
† Ondrej Lukáč
Pobožnosť krížovej cesty
Na úmysel otca biskupa (14)
Na úmysel celebranta
Za veriacich
Pobožnosť krížovej cesty

INÉ OZNAMY
 Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu. Spišská katolícka charita

informuje, že pri jesennej zbierke na Charitu sa vyzbieralo 95 913, 84 €.
Suma bola použitá na stavbu Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej
Ľubovni. Dom bude slúžiť dospievajúcej mládeži. Výťažok jarnej zbierky na
charitu bude použitý na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária
Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Škola slúži deťom s viacnásobným
postihnutím. V mene vedenia a zamestnancov SpKCH a aj vo svojom mene
ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí podporujú charitatívne diela v našej
diecéze.
 Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania
zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania
prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 29.2.2016. Prihláška sa
podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom
konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na
internetovej stránke kňazského seminára: http://ks.kapitula.sk/sk/info pre
kandidatov.
 V stredu začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň
pokánia v celej Cirkvi. Pri svätej omši budeme na znak pokánia poznačení
popolom. Povzbudzujem vás k dobrej sv. spovedi a k pokániu.
 Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť krížové cesty v kaplnke v piatok
o 17 30 hod a v nedeľu popoludní o 15 00 hod. Za obvyklých podmienok
môžeme získať úplné odpustky.

