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 alebo farar@rkcvazec.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Martina z Tours, biskupa, patrón Spišskej diecézy, sviatok
TRIDDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

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

18 00
08 00
18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

† Róbert Pačaj
† Jozef Vošček
† Jozef, Anna, Michal, Anna
† Margita Dotková
† z rod. Zavacký
† Martin Zavacký
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín, kostol, kaplnku, alebo 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. Žiada sa 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.
 Dňa 11. 11. 2017 o 10 00 hod v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Spišskom Podhradí sa uskutoční ustanovenie akolytov Spišskej diecézy. Aj pre
našu farnosť bude ustanovený nový akolyta Mgr. Ľubomír Lorenčík, riaditeľ
Diecézneho centra Premeny vo Važci. Novému akolytovi prajeme hojnosť Božích
milostí.
 Fórum života, n. f. organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené deti.
Táto kampaň vrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
Spomienkou na zomrelé a usmrtené deti môžeme vyjadriť zakúpením špeciálne
vyrobenej sviečky v cene 1 €, ktorou podporíte pro-life aktivity na Slovensku
zamerané na ochranu života a rodiny. Sviečky si môžete zakúpiť v sakristii
kostola. Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom na číslo účtu SK25 0900
0000 0050 3335 7295. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika
ochrany života o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové
existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej
stredu.
 Od pondelka 6. 11. 2017 budú sväté omše slávené v diecéznom centre voľného
času.

