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 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Bernardína Sienského, ľubovoľná spomienka
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
SIEDMA VEĽKONOČNÁ

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
18. 5. 2020 - PONDELOK

08 00

19. 5. 2020 - UTOROK

18 00

20. 5. 2020 21. 5. 2020 22. 5. 2020 23. 5. 2020 24. 5. 2020 -

18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

,

STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Na úmysel celebranta
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod.
Kopačovú
Za zdravie a Božie požehnanie pre Líviu
† Michal, Petronela, Žofia
Na úmysel rehole Palotínov (26)
Na úmysel rehole Palotínov (27)
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 40, 85 €.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Vopred vám za vaše
milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
 V pondelok, utorok, streda budú prosebné dni. Obsahom prosebných dní sú
prosby za úrodu. Pre nás bude záväzný deň streda.
 V tomto mesiaci vždy na začiatku sv. omše bude májová pobožnosť.
 Vzhľadom na pandémiu šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 sa slávnosť sv.
prijímania, ktorá sa mala konať dňa 24. 5. 2020 sa odkladá na iný termín, ktorý
vopred ohlásim. Je to z toho dôvodu, že nemohla pokračovať príprava na túto
sviatosť, lebo od 16. 3. 2020 bolo prerušené vyučovanie v škole a bol daný zákaz
zhromažďovania.
 Úctivo prosím všetkých veriacich, aby si pri vchode do kostola dezinfikovali
ruky a mali na tvári rúško. V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva
vás úctivo žiadam aby ste si sadali do lavíc, ktoré sú vyznačené na sedenie. Od
seba musíte byť vzdialený s dvojmetrovými rozstupmi. Na sväté prijímanie je
potrebne tiež pristupovať od seba s dvojmetrovými rozstupmi.
 Do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v
platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Zároveň
budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a
verejnoprávnych médií.

