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FARSKÉ OZNAMY
od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka
Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
4. 11. 2019
5. 11. 2019
6. 11. 2019
7. 11. 2019

-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

18 00
18 00
18 00
18 00

8. 11. 2019 - PIATOK

18 00

9. 11. 2019 - SOBOTA
3. 11. 2019 - NEDEĽA

08 00
09 00

,

† Martin Zavadský
† Peter, Ján, Valentína, Štefan Šemrák
† Karol, Pavlína, Emília
Na česť Ducha Svätého
Za zdravie a Božie požehnanie
pre manželov Zuzana a Michala
Na úmysel otca biskupa (1)
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 58, 78 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred vám za vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať!
 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. 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.
 Od pondelka 5. 11. 2019 budú sväté omše slávené v diecéznom centre voľného času.
 Srdečne vás chcem pozvať na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa
narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16. 11. 2019 v Spišskej
Kapitule. Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10 00 hod v katedrále
sv. Martina. Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10 30
hod bude emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Pre všetkých, ktorým
povinnosti a zdravotné problémy nedovolia zúčastniť sa diecéznej púte, Rádio
Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti. Po skončení svätej omše
sa uskutoční premiéra nového filmu Vojtaššák - giorni dei barbari talianskych
režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom
augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. Kto by sa chcel
tejto bude zúčastniť nech svoju účasť nahlási v sakristii, alebo u mňa osobne
prípadne telefonicky.
 Tanečné divadlo Atak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie AGNUS
DEI. Príbeh o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa „
roztancuje“ v sobotu 16. 11. 2019 o 16 00 hod v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
ulica Janka Silana 365, 032 61 Važec
IČO: 31921001 telefón: 044/5294130 mobil: 0903/ 907 137
web: www.rkcvazec.sk mail: vazec@kapitula.sk alebo farar@rkcvazec.sk

 Úctivo prosím rodičov ktorí chcú, aby dieťa pristúpilo k prvému svätému prijímaniu
nech sa v sakristii zapíšu a vyzdvihnú si prihlášku. Prvé stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 17. 11. 2019 o 10 00 hod vo
farskom kostole. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto
stretnutí.
 Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje
pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte
projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré
zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp.
zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na
každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku
evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a
takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 €.
Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom na číslo účtu SK25 0900 0000 0050 3335
7295. Prispieť sa dá aj prostredníctvom špeciálnej darcovskej SMS. Stačí poslať z
mobilného telefónu textovú správu s textom DMS SVIECKA na číslo 877. Táto správa
je spoplatnená sumou 2 €. Sviečky si môžete zakúpiť v sakristii kostola. Fórum života
Vám ďakuje za podporu.

