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FARSKÉ Oznamy
Tretia nedeľa v cezročnom období
PONDELOK/17.1.2022/
Sv. Anton, opat, spomiénka

16:50 BP pré Antona s rodinoú
6:40 † z rod. Marléngovéj

UTOROK /18.1.2022/
STREDA /19.1.2022/
Spomiénka na sv. Jozéfa

16:50 † Miroslav Hablák, 1. výročie
18.30 hod. - 6:40 BP pré Mičhala
16:50 † Žofia, Jozéf Hajdúčakoví

ŠTVRTOK /20.1.2022/
Sv. Sébastian, múčéník, ľúbovoľna spomiénka

6:40 BP a zdravié pré Jana
16:50 † Jan Chromčak
Po sv. omši adorácia
6:40

PIATOK /21.1.2022/
Sv. Agnésa, panna a múčéniča, spomiénka
SOBOTA /22.1.2022/
Spomiénka na Pannú Mariú
NEDEĽA /23.1.2022/
Tretia nedeľa v cezročnom období
Nedeľa Božieho slova

BP a zdravié pré Jozéfa

16:50 BP a zdravié pré Antona
18:30 zosnúlyčh a zivyčh člénov
Rúzénčového spoločénstva sv. Jozéfa
8:00 † Anna, Johana
16:50 vlastny úmysél
6:30 vlastny úmysél
8:00 vlastny úmysél
9:30 vlastny úmysél
11:00 za farníkov

Milodary:
Na farské účély obétovali milodar títo darčovia: z Rúzé Marié Garajovéj 300€,
Rúzénčové bratstvo pri Kostolé Bozského Srdča Jézisovho 455 € a Rúzénčové
spoločénstvo sv. Jozéfa 200 €, z pohrébú † Margity Bozénakovéj 50 € a z pohrébú
† Jana Piénčaka 100 €.
Na kolédovanié sté prispéli súmoú 3.596,50 €. Pan Boh odplať za vasú stédrosť.
Aktivity v týždni:
UTOROK (18.1.2022)

V útorok srdéčné pozyvamé déti na sv. omšu za účasti detí a préd noú búdé
načvik zború.
Od útorka (18. - 25.1.2022) prébiéha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Modlimé sa za jédnotú médzi rozdélénymi krésťanmi i za jédnotú médzi nami.
STREDA (19.1.2022)
Po véčérnéj sv. omsi sa úskútoční kratka prednáška spojená s diskusiou na
tému – Ako pomôcť rodinám, v ktorých žije závislý na alkohole? Prédnaskú
búdé viésť prézidént Asočiačié abstinújúčičh alkoholikov Vladimír Farsky.
PIATOK (21.1.2022)
V piatok pozyvamé mladyčh na mládežnícku sv. omšu o 18:30 a préd noú búdé
načvik zború.
NEDEĽA (23.1.2022)
Po sv. omsi o 8:00 búdé požehnanie snúbencov. Toto pozéhnanié sa búdé
údéľovať snúbénčom kazdy mésiač v drúhú nédéľú po prvom piatkú. Pozéhnanié
jé súčasťoú bézprostrédnéj prípravy na manzélstvo. Okrém pozéhnania pré
snúbénčov pozéhnamé aj snúbny prstén. Na pozéhnanié mozé prísť aj blízka
rodina a priatélia.
Nédéľú Boziého slova oslavimé kontinuálnym čítaním textov Svätého písma vo
farskom kostolé, ktoré začné o 14:00 do 17:00. Počas čítania sa búdú po 15
minútačh striédať léktori. Préčítamé si téxty knihy Rút, Prvého listú sv. apostola
Pavla Korinťanom a Markovho évanjélia. Odporúčamé, aby sté si zobrali Biblié
a počas čítania mozété slédovať téxt, zaznačté si slovo, ktoré vas osloví alébo
mozété vstúpiť do osobnéj modlitby. Podújatié búdé vysiélané aj onliné. Davamé
do pozornosti obrad intronizácie Svätého písma v domácnosti, ktory búdé
úmiéstnény na wébovéj stranké farnosti.
Online sv. omše
Onliné prénosy sv. omsí z farského kostola v nédélé a v prikazané sviatky sú
o 9:30.
Aktivity na iných miestach:
Diecézna škola viery
Vo stvrtok (20.1.2022) sa úskútoční prednáška z cyklu Škola viery o Knihe
žalmov. Sv. omsa v Kostolé sv. Simona a Júdú v Naméstové začína o 18:00 a po sv.
omsi o 19:00 zaznié prédnaska.
Oznamy:
Predmanželská príprava
Okrém jédnodnovéj prípravy do manzélstva, ktora prébiéha vo farnosti Rabča,
odporúčamé pré snúbénčov víkéndovú dočhadzkovú prípravú, ktora sa úskútoční

18. - 20.3.2022 v Oravskej Polhore – Slaná voda. Prihlasiť sa mozété
na www.domanzélstva.sk do 31.1.2022.
Prihlášky do kňazského seminára
Diéčézny administrator povzbúdzújé vsétkyčh mladíkov, ktorí čítia v sébé
povolanié kú knazstvú, aby sa nébali v príhodnom časé zdovériť sa
s tajomstvom povolania svojmú fararovi alébo knazovi, ktorémú dovérújú.
Térmín podania prihlasky do knazského séminara jé do 30. 4. 2022, avsak do
konča fébrúara 2022 jé potrébné to ohlasiť miéstnémú fararovi.
Pandemické opatrenia
Podľa opatréní Ministérstva zdravotníčtva bohoslúzby sú v rézimé OP (očkovaní
alébo prékonaní).

