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 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
NEDEĽA

KVETNÁ - UTRPENIE PÁNA

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

,

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

Za zdravie Nadeždy
Za zdravie Márie
† Martin Závacký
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Zavadskú
Pobožnosť Krížovej cesty
† Michal
† Anna
Za veriacich
Pobožnosť Krížovej cesty

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 43, 44 €. Úprimne Pán Boh zaplať!
 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vopred
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
 Dnes po sv. omši chcem srdečne pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie.
Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto stretnutí.
 Kto by chcel dobrovoľne prispieť na kvety k Božiemu hrobu, tak môže svoj
milodar odovzdať pani Valérii Legutkovej.
 Veľkonočná sviatosť zmierenia v našej farnosti bude v sobotu 13. 4. 2019 od 08 30
hod. Prídu kňazi z okolia, každý sa môže dobre vyspovedať. Povzbudzujem vás
milý veriaci, aby ste si vykonali dobrú svätú spoveď.
 K chorým na Veľkonočnú sviatosť zmierenia pôjdem v pondelok 15. 4. 2018 od
09 30 hod. Ak chcete aby som navštívil aj chorých, ktorý nechodia na prvý piatok
je možnosť ich nahlásiť najneskôr do nedele 14. 4. 2019 v sakristii alebo prípadne
telefonicky na mobil 0903 /207 137.
 Veľkonočné upratovanie kostola bude v sobotu 13. 4. 2019 po veľkonočnej
sviatosti zmierenia cca asi o 09 15 hod. Úctivo a s láskou prosím o pomoc!
 Komisia pre mládež v Spišskej diecézy vás milí mladí chce pozvať na Diecézne
stretnutie mládeže Vykroč 2019 s témou "Hore nohami" 18. mája (sobota)
2019 v Poprade. Program stretnutia začne o 9 30 hod v Aréne Poprad a hodinu
pred programom už bude prebiehať registrácia účastníkov. Diecézne stretnutie sa
zavŕši spoločnou svätou omšou, ktorej bude v popoludňajších hodinách v kostole
sv. Cyrila a Metoda na Sídlisku Juh. Vstupné na diecézne stretnutie je
symbolické 1 €.

