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 10. 1. 2021 do 16. 1. 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
DRUHÁ V OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
10. 1. 2022 11. 1. 2022 12. 1. 2022 13. 1. 2022 14. 1. 2022 15. 1. 2022 -

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

,

16. 1. 2022 - NEDEĽA

,

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
09 00
10 30

Za uzdravenie Márie Uličnej
Za uzdravenie Františka Doláka
Na česť Ducha Svätého
† Matej Šingliar
Za vnútorné zdravie a Božiu pomoc Heleny
† Anna, Alexander
Za kňazské povolanie Matúša
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Sv. omše v našej farnosti budú vždy slávené v režime „OP. “ Chcem upozorniť,
že stále počas trvania núdzového stavu platí dišpenz od slávenia účasti na sv.
omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
 Zvonček z minulej nedele 2. po Narodení Pána bol 64, 12 €
 Na budúcu nedeľu 15. 1. 2022 srdečne chcem pozvať rodičov prvoprijímajúcich
deti a a ich deti na stretnutie, ktoré sa uskutoční po sv. omši o 10 30 hod.
Stretnutie bude približne o 11 30 hod. Účasť všetkých rodičov a ich detí je nutná.
 V sobotu 14. 1. 2022 o 18 00 hod chcem srdečne pozvať všetkých birmovancov
na sv. omšu v rámci ktorej sa uskutoční birmovná náuka. Účasť všetkých
birmovancov je povinna! Zároveň prosím všetkých birmovancov, aby
nezabudli dodržiavať platné epidemiologické opatrenia t. z. že na sv. omšu
musia mať respirátor.
 Srdečne chcem povzbudiť tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa s
tajomstvom svojho povolania čím skôr zdôverili. Termín podania
prihlášky do kňazského seminára je do 30. 4. 2022. Prihláška sa potom podáva
prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na
štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke
kňazského seminára www. ks.kapitula.sk.
 Srdečne chcem pozvať členov Farskej hospodárskej rady farnosti
a Pastoračnej rady farnosti na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok
14. 1. 2022 o 18 45 hod. Účasť všetkých členov je nutná! V prípade neúčasti
úctivo prosím, aby ste ma kontaktovali osobne, alebo telefonicky na farskom
mobilnom telefónnom čísle 0903/ 907 137.

