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 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok
Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, spomienka
TRIDSIATA TRETIA CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
8. 11. 2021 - PONDELOK
Režim covid automatu: OTP
9. 11. 2021 - UTOROK
Režim covid automatu: OTP
10. 11. 2021 - STREDA
Režim covid automatu: OTP
11. 11. 2021 - ŠTVRTOK
Režim covid automatu: OTP
12. 11. 2021 - PIATOK
Režim covid automatu: OTP
13. 11. 2021 - SOBOTA
Režim covid automatu: Základ
14. 11. 2021 - NEDEĽA
Režim covid automatu: KZO
Režim covid automatu: OTP
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† Anna Hajková
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† Agáta, Vladimír, Eduard, Michal

18

00

† rodičov Mária, Ján, Malvína a Koloman

18

00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Riška
a Olivera s rod.

18 00

Poďakovanie za 50. rokov života pre Jána

18 00

† Ján, Miroslav, Darina

09 00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu

10 30

Za veriacich

INÉ OZNAMY

,

,

 Zvonček z minulej nedele bol 35, 70 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Na základe pravidiel automatu v nasledujúcom týždni od 1 11. 2021 sme v čiernej
farbe - 3. stupeň ohrozenia Slávenie svätých omši v týždni v rámci režimu Covid
automatu je „ OTP “ - výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od
odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za
ostatných 180 dní. V tomto režime platí obmedzenosť sedenia v kostole maximálne
1 osoba na 15 m2 a povinný zoznam účastníkov. Počet ľudí v kostole na sv. omši
7.
 V sobotu večer je sv. omša v rámci covid automatu v režime „ ZÁKLAD “ Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či
výsledok testovania. V tomto režime platí aj obmedzenosť sedenia
v kostole maximálne 1 osoba na 25 m2. Počet ľudí v kostole na sv. omši 4.
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 V nedeľu sv. omša o 09 00 hod slávená v rámci Covid automatu v režime
„ Kompletne zaočkované osoby (skratka KZO) “ - osoby, ktoré sú 14 dní po druhej
dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 14 dní
po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180
dní. Počet ľudí v kostole na sv. omši maximálne 50 za prísnych protiepidemických
opatrení s povinným zoznamom účastníkov. Sv. omša o 10 30 hod bude slávená
v rámci Covid automatu v režime „ OTP “
 Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek
vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody,
ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej
úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije
dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva
alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj
jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke
diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá,
rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá,
spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne
ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému
spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré
majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme
spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní
Evanjelia. Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame
k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a
rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v
Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne
zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať
tém. Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu
spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe
ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní
záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a
aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach
Spišskej diecézy.
 Spišský diecézny administrátor spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš vám oznamuje
nasledovný oznam: Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna 2021
biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách
s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo lepšie, ktoré
oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky
(uvádzam doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných
sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude zaväzovať
veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a
samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti,
napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia." Ak teda niekomu
okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v
nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

