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 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
NEDEĽA

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
14. 12. 2020 - PONDELOK

18 00

15. 12. 2020 - UTOROK
16. 12. 2020 - STREDA
Rorátna sv. omša
17. 12. 2020 - ŠTVRTOK
18. 12. 2020 - PIATOK

18 00

Za zdravie a Božie požehnanie
pre Luciu a Andreja
† Róbert Pačaj

07 00

Na úmysel Františka

18 00
18 00

† Slávka
† Štefan Sýkora
VIANOČNÁ SVIATOSŤ ZMIERENIA
Za zdravie a Božie požehnanie
pre Filipa, Milana, Kristiána
† Agáta Ilavská

17 00
19. 12. 2020 - SOBOTA

18 00

20. 12. 2019 - NEDEĽA

09 00

,

INÉ OZNAMY

➢ Zvonček z minulej nedele bol, 32, 36 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
➢ Dnes by som chcel srdečne chcem pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na
stretnutie, ktoré sa uskutoční teraz po sv. omši vo farskom kostole. Úctivo prosím
všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto stretnutí.
➢ Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením
nebezpečného vírusu COVID 19 sa v tomto roku od 15. 12. 2020 do 23. 12. 2020
nebude konať pobožnosť deviatnika - hľadanie prístrešia pre sv. rodinu
s putovaním obrazu sv. rodiny z domu do domu. Tento deviatnik sa bude konať
vždy pred sv. omšou v Kaplnke sv. Františka.
➢ Veľká vianočná spoveď za účasti viacerých kňazov v tomto roku nebude.
Vzhľadom na túto situáciu budeme v sobotu 19. 12. 2020 k dispozícií 2 kňazi.
Spovedať bude ThDr. PhDr. Ján Buc PhD., farár z Východnej a ja. Využite prosím
tento termín na sviatosť zmierenia, Okrem tohto termínu bude vždy polhodinu pred
sv. omšou prítomný kňaz na prijatie sviatosti zmierenia. Ak by chcel niekto
individuálnu sv. spoveď je možne si ju dohodnúť osobne, alebo telefonicky na čísle
0903 / 907 137. Chcem vás milý veriaci povzbudiť, aby ste si vykonali túto vianočnú
spoveď.
➢ Srdečne by som vás chcel v stredu 16. 12. 2020 o 07 00 hod pozvať na rorátnu sv.
omšu. Táto sv. omša bude votívna k Panne Márii.
➢ V sobotu 19. 12. 2020 od 09 00 hod vás chcem srdečne pozvať na predvianočné
upratovanie kostola. Za vašu ochotnú službu vám vopred ďakujem.
➢ Našich chorých pred sviatkami navštívim v utorok 22. 12. 2020 od 09 30 hod. Ak
chcete aby som navštívil aj chorých, ktorý nechodia na prvý piatok je možnosť ich
prihlásiť v sakristii, alebo osobne na čísle 0903/ 907 137.

