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

MIMORIADNE
FARSKÉ OZNAMY
od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Kolumbána, opáta, ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná
spomienka
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
22. 11. 2021 - PONDELOK
Režim covid automatu: OTP
23. 11. 2021 - UTOROK
Režim covid automatu: OP
24. 11. 2021 - STREDA
Režim covid automatu: OTP
25. 11. 2021 - ŠTVRTOK
26. 11. 2021 - PIATOK
Režim OTP

18

00

† Koloman, Anna Puška

13

30

† Vojtech Čonka
Pohreb so sv. omšou

18

00

† Vsdp. kňaz Ján Silan
† Mária Bučanská

27. 11. 2021 - SOBOTA

14 00
Pohreb: + Marcela Šupalová
Pohreb sa koná iba za účasti najbližšej rodiny.
† Mária

28. 11. 2021 - NEDEĽA

† Vladimír

INÉ OZNAMY

,

,

 Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.261/2021 s účinnosťou od 25.
11. 2021 a uznesenia vlády SR číslo 695 zo dňa 24. 11. 2021, ktorá vyhlásila núdzový
stav na obdobie 90 dní a obmedzila slobodu pohybu zákazu vychádzania sa
s účinnosťou od 25. 11. 2021 až do odvolania nemôžu verejne sláviť sv. omše. Neúčasť
na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky nie je viazaná ťažkým hriechom z dôvodu
fyzickej nemožnosti účasti na sv. omši. Sv. omšu budem sláviť denne bez účasti
veriacich na tie úmysly, ktoré boli vyhlásené a zapísané do kalendára slávení sv. omší.
Účasť na pohrebných obradoch bude možná iba pre blízke osoby. Pri krste bude
dovolená účasť len rodičom a krstným rodičom. Obmedzenie zákazu vychádzania sa
nevzťahuje na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu spať domov. Na
základe telefonickej dohody bude možnosť prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímania
v kostole. Príprava na sviatosť birmovania bude od 25. 11. 2021 do odvolania
prebiehať ONLINE. V prípade mimoriadnej situácie - zaopatrenie zomierajúceho sv.
sviatosťami, alebo nahlásenia pohrebu ma môžete kontaktovať na mobilnom
telefónnom čísle farského úradu 0903/ 907 137.
 V piatok 26. 11. 2021 o 14 00 hod sa bude v kostole konať posledná rozlúčka s našou
sestrou Marcelou Šupalovou rod. Briliaková, ktorá bývala na Múrnej 971
iba v prítomnosti najbližšej rodiny.

