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FARSKÉ OZNAMY
od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Hieronyma Emilianiho, ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka
Sv. Školastiky, panny
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

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

18 00
08 00
18 00
18 00
18 00
08 00

† Ján, Darina, Miroslav
† Milan a Ivana Zubaj
† Terézia
† Eleonóra a Michal Kapasný
† Terézia
† Terézia

NEDEĽA

09 00

Za veriacich

INÉ OZNAMY
 V utorok 7. februára 2017 sa od 10 00 hod otvoria brány Katolíckej univerzity v
Ružomberku (KU) na všetkých jej štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej,
teologickej a zdravotníckej. Všetci záujemcovia dostanú informácie o štúdiu na
KU. Zvedavcov, ako aj nádejných budúcich študentov, čaká atraktívny
sprievodný program. Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a
televíznom štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť
poklady historickej knižnice atď. Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím
Katolíckej univerzity.
 Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov, ktorá sa
uskutoční v štvrtok 9. 2. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili
na prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.
 V sobotu 11. 2. 2017 je svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti bude v rámci sv.
omše vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. Sviatosť pomazania chorých
bude vysluhovaná chorým, ktorý zlý zdravotný stav neumožňuje bežne či vôbec
sa zúčastniť svätej omše bez pomoci iného človeka. V rámci tohto dňa, chorý
ktorý by chcel aj osobnú návštevu kňaza, ak im ich zdravotný stav neumožní
zúčastniť sa sv. omše môžu sa nahlásiť mne osobne alebo na telefónnom čísle
0903/ 207 137.
 Srdečne chcem povzbudiť tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa s
tajomstvom svojho povolania čím skôr zdôverili. Termín podania prihlášky do
kňazského seminára je do 28.2.2017. Prihláška sa podáva prostredníctvom
vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej
teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára
www. ks.kapitula.sk.
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 V zmysle stanov hospodárskej rady farnosti 2. článok § 1 body 1- 3 a § 5 bod 1 a na
základe volieb do hospodárskej rady farnosti, ktoré sa konali 22. 1. 2017 som za
nových členov hospodárskej rady farnosti Važec ustanovil 3 zvolených členov
podľa poradovníka počtu získaných hlasov a 2 členov som slobodne menoval.
Zvolení členovia:
1.
2.
3.

Rastislav
Ľubomír
Eva

Želonka
Čonka
Božoňová

Urbárska
Hlavná
Podkrivánska

82
627
827

Vernárska
Pod Vilingom

381
308

Menovaný členovia:
4.
5.

Ľubomír
Radoslav

Lorenčík
Fedor

Novým členom farskej hospodárskej rady farnosti srdečne blahoželám a
vyprosujem hojnosť Darov Svätého. Na základe stanov hospodárskej rady farnosti
2. článku §1 bod 5 všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení,
verejným spôsobom zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že
zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a zodpovedne.

