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 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
NEDEĽA

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Sv. Jána od kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
13. 12. 2021 14. 12. 2021 15. 12. 2021 16. 12. 2021 17. 12. 2021 18. 12. 2021 -

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

19. 12. 2021 - NEDEĽA

07 00
18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
09 00
10 30

† Štefan, Katarína
Na úmysel otca biskupa (1)
Na úmysel otca biskupa (2)
Na úmysel otca biskupa (3)
† Slávka
Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliusa
† Ján a Zuzana a ich deti
Za veriacich

INÉ OZNAMY

,

,

 Sv. omše v našej farnosti budú vždy slávené v režime „OP. “ Pod OP sa myslia osoby,
ktoré sú:
 Komplexne zaočkované osoby 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy
 Osoby po prekonaní COVID 19 viac ako 180 dni + jedná dávka vakcíny( ak
vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od
prekonania COVID 19
 Osoby po prekonaní COVID 19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní
 Deti mladšie ako 2 roky
 Deti od 2 do 12 rokov s testom (48 hodín, antigénový test alebo 72 hod PCR test.)
 V tomto režime platí, že v kostole môže byť maximálne 30 osôb za prísnych
protiepidemických opatrení s povinným zoznamom účastníkov.
 Pre účastníkov bohoslužieb je povinnosť mať pri sebe platný covid pass, alebo
potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 viac ako 180 dní.
 Chcem upozorniť, že stále počas trvania núdzového stavu platí dišpenz od slávenia
účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
 Srdečne by som vás chcel v pondelok 13. 12. 2021 o 07 00 hod pozvať na rorátnu sv.
omšu. Táto sv. omša bude votívna k Panne Márii.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Je to z tohto dôvodu, že nebola možnosť
uskutočniť zbierku v kostole v čase obmedzenia slávenia sv. omši do 9. 12. 2021. Je
možnosť stále podporiť zbierku prostredníctvom priameho vkladu na účet SK28 0200
0000 0000 2963 4592 s variabilným symbolom 412071953. Do poznámky prosím uviesť
poznámku pre prijímateľa: zbierka na charitu farnosť Važec. Môžete aj prispieť
sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 a ako variabilný symbol
uvediete 412071953. Pod týmto variabilným symbolom naša farnosť uhrádza zbierku
na charitu. Do poznámky prosím uviesť poznámku pre prijímateľa: zbierka na
charitu farnosť Važec. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.

