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. 3. 2022 do 3. 4. 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
NEDEĽA PIATA PÔSTNA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
28. 3. 2022 - PONDELOK

18 00

29. 3. 2022 - UTOROK

18 00

30. 3. 2022 - STREDA
31. 3. 2022 - ŠTVRTOK

18 00
18 00
17 30
18 00
06 45

1. 4. 2022 - PIATOK
2. 4. 2022 - SOBOTA
3. 4. 2022 - NEDEĽA

,












07 30
08 30
09 00

Za zdravie, požehnanie pre
Zuzanu Božeňovú s rodinou
Za zdravie a požehnanie pre
Vsdp. Andreja Legutkého
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Pobožnosť krížovej cesty
Na úmysel celebranta
Fatimská pobožnosť
Za uzdravenie a vnútorný pokoj pre
Petra Mazuca
Pobožnosť krížovej cesty
Za veriacich

INÉ OZNAMY
Zvonček z minulej 3. pôstnej nedele bol 32, 43 €.
V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pätnásť minút pred sv. omšou.
K chorým pôjdem v piatok 1. 4. 2022 od 09 00 hod.
Srdečne chcem pozvať členov farskej hospodárskej rady farnosti na
zasadnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 1. 4. 2022 po sv. omši cca o 18 50 hod.
Účasť všetkých členov je nutná. V prípade, že sa člen farskej hospodárskej rady
farnosti nebude môcť zúčastniť zasadnutia nech sa ohlásil pri mne osobne,
alebo telefonicky na mobilnom telefónnom čísle 0903/ 907 137.
Na budúcu sobotu bude Fatimská pobožnosť v zmenenom čase a to o 06 45 hod
a sv. omša o 07 30 hod. Je to z dôvodu, že budem účastný na konferencii
„ VYVOLENÍ“, ktorá je určená pre animátorov, katechétov, kňazov a laikov,
ktorí pripravujú mladých na sviatosť birmovania. Začiatok tejto konferencie
o 08 30 hod registráciou a samotné podujatie končí o 17 00 hod. Tejto konferencie
sa zúčastním preto, lebo teraz v našej farnosti prebieha príprava na sviatosť
birmovania.
Z rozhodnutia KBS sa na budúcu 5. pôstnu nedeľu bude konať zbierka na
Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Táto zbierka
bude určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
Od dnešnej nedele do 9. 4. 2022 sa bude konať zbierka na kvety pri Božom
hrobe a kostole. Peniaze na túto zbierku môžete odovzdať p. Márii Želonkovej.
Veľkonočné upratovanie kostola bude v sobotu 9. 4. 2022 po veľkonočnej
sviatosti zmierenia cca asi o 09 15 hod. Úctivo vás s láskou prosím o pomoc!

