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. 2. 2022 do 6. 3. 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
STREDA
NEDEĽA

POPOLCOVÁ STREDA
PRVA PÔSTNA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
28. 2. 2022 - PONDELOK
1. 3. 2022 - UTOROK
2. 3. 2022 - STREDA

18 00

3. 3. 2022 - ŠTVRTOK

18 00
17 30
18 00
07 15
08 00
08 30
09 00

4. 3. 2022 - PIATOK
5. 3. 2022 - SOBOTA
6. 3. 2022 - NEDEĽA
,

18 00
18 00

† Vsdp. Jozef Dzurek
Za kňazské povolanie Matúša (1)
Za ukončenie vojny a nastolenie pokoja
v Ukrajine
† Michal a Zuzana
Pobožnosť krížovej cesty
Za kňazské povolanie Matúša (2)
Fatimská pobožnosť
Za kňazské povolanie Matúša (3)
Pobožnosť krížovej cesty
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej 7. nedele v období cez rok bol 32, 15 €.
 Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred Vám vyslovujem úprimné Pán Boh
zaplať!
 Na budúci týždeň bude zbierka na charitu. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján
Kuboš vás srdečne povzbudzuje ku tejto Jarnej zbierke na Charitu, nakoľko časť
z tejto zbierky bude venovaná pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Vopred Vám
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
 Na základe aktualizovaných opatrení uznesení vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 2.
2022 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 24/2022 zo dňa 24. 2. 2022
s účinnosťou od 26. 2. 2022 sa rušia režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Bude
platiť iba režim základ to znamená, že na svätej omši budú môcť prísť aj
nezaočkovaní ľudia. Od 26. februára sa v zmysle vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj
bohoslužby) zvyšuje maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent
kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné
maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.
 V stredu začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň
pokánia v celej Cirkvi. Tento pôst v tento deň môžeme obetovať za pokoj a ukončenie
vojny v Ukrajine. Je to aj vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca
za obnovenie mieru na Ukrajine. Otcovia biskupi na vyzvali, aby sme postili okrem
popolcovej stredy aj každý piatok za ukončenie konfliktu
 Počas celého pôstneho obdobia sa budeme modliť krížové cesty v kaplnke v piatok
o 17 30 hod a v nedeľu pred sv. omšou o 08 30 hod. Za obvyklých podmienok môžeme
získať úplné odpustky
 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pätnásť minút pred sv. omšou.
 K chorým pôjdem v piatok 4. 2. 2022 od 09 00 hod.

