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 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
Prvých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
Návšteva Panny Márie, sviatok
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
ŠTRNÁSTA V OBDOBÍ CEZ ROK

PONDELOK
UTOROK
STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
28. 6. 2021
29. 6. 2021
30. 6. 2021
1. 7. 2021

,







-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

18 00
18 00
18 00
18 00

2. 7. 2021 - PIATOK

18 00

3. 7. 2021 - SOBOTA

17 00
18 00

4. 7. 2021 - NEDEĽA

09 00
10 30

Na úmysel celebranta
† Milan
† Jakub a Helena
† Vojtech, Alžbeta
Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc
v starobe pre Karola a Ľudmilu
Fatimská pobožnosť
Za zdravie a Božie požehnanie
a živú vieru pre rod. Janášovú
Za požehnanie pre rodinu Janačkovú
Na úmysel Františka

INÉ OZNAMY

Zvonček z minulej nedele bol 27, 07 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem polhodinu pred sv. omšou.
K chorým pôjdem v piatok 2. 7. 2021 od 09 30 hod.
Na slávnosť sv. Petra a Pavla veriaci, ktorí zbožne používa nábožne predmety
(napr. ruženec, škapuliar, krížik) požehnané pápežom alebo biskupom môže za
zvyčajných podmienok získať úplne odpustky. K tomu je potrebné pripojiť
Vyznanie viery. Veriaci, ktorí od poludnia 28. 6. 2021 do polnoci 29. 6. 2021
navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče
náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Na základe pravidiel Covid automatu aj v nasledujúcom týždni od 28. 6. 2021 sme
v zelenej farbe - monitoring. Obmedzenosť sedenia v interiéri a exteriéri 75%
kapacity. V našom kostole je na sedenie 90 miest.
 Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju
platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre
ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme
tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená
epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej
účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení.
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 V tomto roku za dodržania epidemiologických opatrení sa uskutoční púť na
Mariánsku horu Levoči a to v piatok 2. 7. 2021 a v nedeľu 4. 7. 2021. Program a
podmienky ako sa môžete tejto púte zúčastniť si môžete pozrieť na plagáte, ktorý
je umiestnený na výveske pri východe kostola.
 a budúci rok 2022 plánujem v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky na
sviatosť birmovania je možné si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom úrade v
čase vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú zvlášť
vyhradené stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok od 16 30 hod o
17 30 hod do konca júna tohto roka. Počas prázdnin potom oznámim nový termín
stránkových hodín na farskom úrade pre prijímanie prihlášok. Prihlášky je nutne
odovzdať do 31. 8. 2021. Prihlásiť sa na sviatosť birmovania môžu prihlásiť žiaci
od siedmeho ročníka (terajší šiestaci) ZŠ stredoškoláci ako aj tí, ktorí doposiaľ
neprijali sviatosť birmovania. Samotná príprava na prijatie sviatosti birmovania
je naplánovaná od septembra budúceho školského roku. Tí, ktoré boli prihlásení
minulý rok prosím, aby mi potvrdili, či chcú prijať sviatosť birmovania. Aj oni
budú musieť vypísať novú prihlášku.
 Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku
sme sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho
počtu ľudí, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá
omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu
10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10 00
hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si
pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej
vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.”

