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

FARSKÉ OZNAMY
od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
STREDA

PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Sv. Jána Damascenského, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná
Spomienka
Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
DRUHÁ ADVENTNÁ

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
2. 12. 2019 - PONDELOK
3. 12. 2019 - UTOROK
4. 12. 2019 - STREDA
5. 12. 2019 - ŠTVRTOK
Rorátna sv. omša
6. 12. 2019 - PIATOK

18 00
18 00
18 00

7. 12. 2019 - SOBOTA
Rorátna sv. omša
8. 12. 2019 - NEDEĽA

07 00
08 00
09 00

,

07 00
18 00

† Margita Zubajová, výročná
† Eduard Dubovský
† Paulína Dubovská
† rod. Pavol Laco, manželka
Zuzana a deti
† rod. Peter Dubovský, manželka
Zuzana a deti
† rod. Vladimíra Lauka
Fatimská pobožnosť
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 60, 56 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Dnes na Prvú adventnú nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. V našej diecéze
poputujú vyzbierané finančné prostriedky na činnosť Spišskej katolíckej charity.
Pracovníci Spišskej katolíckej charity vám zo srdca ďakujú za vaše dary. Veria, že
aj vďaka tejto zbierke nielen pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú, ale zároveň si
otvoríte srdce na pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí.
 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšou.
 Srdečne by som vás chcel v štvrtok 4. 12. 2019 a sobotu 7. 12. 2019 o 07 00 hod pozvať
na rorátnu sv. omšu. Táto sv. omša bude votívna k Panne Márii. Fatimská pobožnosť
bude v tomto mesiaci po skončení sv. omše.
 K chorým pôjdem v piatok od 08 45 hod.
 Srdečne chcem pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie, ktoré sa
uskutoční na budúcu nedeľu 8. 12. 2019 po sv. omši o 10 00 hod vo farskom kostole.
Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto stretnutí.
 Rodinkovo - Dom prijatia pre rodiny, ktorý pôsobí v Žilinskej diecéze od roku 2012
chce ponúknuť manželom do pozornosti Manželský plánovací kalendár na rok 2020,
ktorý je inšpirovaný skúsenosťami z mnohých programov pre manželov. Kalendár je
pripravený tak, aby počas celého roka pomáhal manželom v práci na manželskom
vzťahu. Kalendár je možné objednať na adrese www.Manzelskypar.sk. Cena
kalendára je 10,50 €. V sakristii kostola je možnosť si tento kalendár pozrieť. Milý
manželia odporúčam vám tento kalendár si objednať.


