Rímskokatolícka cirkev, farnosť Navštívenia Panny Márie v Rabči
Telefón: 043 55 94 109, mail: fararabca@fararabca.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 13.9. 2021 do 19.9.2021
Deň

Liturgické slávenie

Čas

Pondelok
13.9.2021

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi;
spomienka

15.00
pohreb
18.15

Utorok
14.9.2021

Povýšenie Svätého kríža;
sviatok

Streda
15.9.2021

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska;
slávnosť

6.30
18.15
7.00
9.00
15.00 pri
kaplnke

ZBP Ján a Elena s rod.
ZBP Janka s rod.
ZBP Jolana, Jolana a Jolana
+ Ľudmila, Tomáš a Milan

6.30

+ Jozef a Jozefína Tarčák

18.15
6.30
15.00
18.15
7.00
15.00
7.00
9.00
11.00
18.15

ZBP Ľudmila
+ Božena
Za novomanželov
Za dobrodincov
+ Jakub
Za novomanželov
Za ľud farnosti
+ Pavol Kolčák
ZBP Marta (80 r.)

Štvrtok
16.9.2021
Piatok
17.9.2021
Sobota
18.9.2021
Nedeľa
19.9.2021

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov;
spomienka
Sv. Hildegardy, panny a učiteľky
Cirkvi, slávnosť patrónky
Charitného domu
Panny Márie v sobotu;
ľub. spomienka
25. nedeľa cez rok

Úmysel sv. omše
+ Pavol Korman
+ Jozef, Mária, Albín a Karol

 V tomto týždni sú jesenné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Záväzný je jeden deň. Obsahom
sú modlitby a obety na úmysel: poďakovanie za úrodu.
 V stredu (Sedembolestnej Panny Márie) bude sv. omša o 15.00 pri kaplnke na rozhraní chotára
Rabče a Rabčíc. Pešia púť pôjde z Rabče Gaceľa o 14.00.
 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou bude vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok po
večernej sv. omši do polnoci.
 Minulotýždňová zbierka na Boj proti hladu bola 1246,-€. Na kostol darovali 435,- €. Všetkým
darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 Upratovanie kostola: Prosíme veriacich z čísla domov 828 až 849 a aj č. 1123 a 1235 o
upratovanie v sobotu o 7.30. Pán Boh zaplať birmovancom a ich príbuzným, ktorí ste boli
upratovať tento týždeň aj tým, čo boli dezinfikovať kostol.
 Odporúčame vám sledovať priame prenosy z návštevy sv. otca na Slovensku, ale aj diskusie a
sprievodné slovo, ktoré TV LUX a rádio LUMEN ponúkajú pri tejto veľkej udalosti. Zrejme aj iné
médiá budú prinášať vybrané prenosy, ale katolícke médiá ich prinášajú všetky a majú pridanú
hodnotu v sprievodnom slove.

 Z dôvodu možnosti účasti nezaočkovaných pútnikov na stretnutiach so Svätým Otcom Františkom
prichádza Spišská katolícka charita s ponukou testovania nezaočkovaných pútnikov antigénovým
testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa
uskutoční v pondelok 13.9. 2021 od 13.00 do 16.00 v dome Spišskej katolíckej charity v
Námestove (budova starej fary, ul. Cyrila a Metoda 318). Charita zabezpečí kvalifikovaných
pracovníkov s tým, že príspevok testovaných pútnikov bude dobrovoľný.
 Naša farnosť v spolupráci s katolíckou organizáciou Rodinkovo vás pozývajú na program
„Amoris pre manželov“. Jedná sa o cyklus motivačných prednášok, ktoré pozostávajú v sérii 3
stretnutí (10. 17. a 24. októbra 2021) od 16.00 do 19.00 na CZŠ sv. Gorazda v Námestove.
Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, posilnenie dôvery v
manželskom vzťahu a celkové zlepšenie vzťahu. Celý program sa nesie v katolíckom duchu.
Kvôli zabezpečeniu programu pre deti a ďalším organizačným veciam je potrebné sa na program
prihlásiť najneskôr do 5.10. 2021 na stránke www.amoris.sk. Pozývame vás na tento program a
vrele ho odporúčame. Prihláste sa a príďte, tešíme sa na stretnutie s vami.
 Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol
ho v blahej pamäti biskup Mons. Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a
vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo. Týmto
vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto
projekte, a to biblickým otázkam. Pozývam vás už vo štvrtok 16.9. 21021 na zvyčajné miesta
diecézy. V námestovskom a zákamenskom dekanáte je to farský kostol sv. Šimona a Júdu v
Námestove. Sv. omša začína o 18.00 a po sv. omši o 19.00 začína prvá téma pod názvom: Úvodné
poznámky k práci so Sv. Písmom. Prednášajúcim je Vdp. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom.
Prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj
horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.
+ Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor

