RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 543, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 2226, 532 2391
e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
17. september – 23. september 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.

streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Matúša , apoštola a evanjelistu
Panny Márie v sobotu
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

(spomienka)
(spomienka)
(sviatok)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

615h.
615h.
615h.
615h.
615h.
700h.

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1830 h.
1830 h.
1730 h.
1830 h.
1830 h.
1400 h.
1500 h.
1600 h.
1700 h.

+ Anna a Viktor Tekel
Za Božie požehnanie pre členov večeradla
Za Božie požehnanie pre Matúša
Poďakovanie za 50 rokov života Karola
+ Žofia a František Obtulovič
sobášny obrad
sobášna sv. omša
sobášna sv. omša
sobášna sv. omša

nedeľa

730 h.

Za Boží ľud

MEDVEDZIE

pondelok

1730 h.

+ Jozef

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok

1730 h.
1730 h.

+ Ondrej a Alžbeta
Za zdravie Stanislava

nedeľa

800 h.

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa
utorok

1730 h.
1730 h.
1730 h.
930 h.
700 h.

TVRDOŠÍN

(za účasti detí)

(celodenná adorácia)
(za účasti mládeže)

ŠTEFANOV
(za účasti detí)

CIRKEVNÁ ŠKOLA

+ Jozef
+ Adam, Ján a Anna
+ Anton, Mária a Agnesa Povala
+ Anton
+ Ján a Anna Kristofčák
+ Paulína, František, Alojz a Tomáš

1030 h.

1830 h.

Za zdravie Stanislava
Za zdravie Miloša

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Úprimné Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni, v piatok po večernej svätej omši, prosíme
o upratovanie kostola
STRETNUTIE ČLENOV HRF
V piatok 21.9. o 19.45 h. bude stretnutie členov Hospodárskej rady farnosti. Ak by ste mali nejaké otázky na prejednanie, môžete ich tlmočiť priamo nám kňazom, členom HRF alebo písomne odovzdať v sakristii.

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
OZ Viac, Vás srdečne pozýva, v rámci týždňa dobrovoľníctva, na dva výjazdy, ktoré budú v utorok 18.9. v Domove
dôchodcov od 17:00-19:00 h., a stredu 19.9. v Ľubochni u rehoľných sestier odchod o 14:30 h. príchod o 20:30 h. Bližšie
informácie na tel.0944171920 (N. Kolenová).
PÔST A MODLITBY ZA KŇAZOV; ADORÁCIA
Spoločenstvo modlitieb za kňazov vás pozýva na zapojenie sa do 40-dňového pôstu a modlitieb za kňazov a to jednotlivo, podľa vlastného uváženia a možností. Môžete sa zapísať na jednotlivé dni v sakristii. Spôsob, ako to vykonať,
nájdete na výveske. Zároveň sa v sobotu 29.9.2018 koná aj púť za kňazov do Šaštína. Zapísať sa môžete v sakristii.
V piatok 21.9., po ukončení sviečkového sprievodu, začne celonočná adorácia za kňazov a nové duchovné povolania,
do 6.00 h. ráno 22.9. v kostolíku sv. Anny na Medvedzí, na ktorú ste tiež pozvaní.
ZBIERKA NA DKU
Zvonček z budúcej nedele pôjde na potreby Diecézneho katechetického úradu spišskej diecézy. Vašu podporu Pán
Boh zaplať.
PÚŤ RODÍN DO KRIVEJ
Budúcu nedeľu 23.9. sa uskutoční Púť rodín do Krivej zo začiatkom o 14.00 h. slávením sv. omše. Podrobný program
na plagáte.
PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
V termíne od 27.2 do 7.3. 2019 (6.3. Popolcová streda) by bola možnosť navštíviť Svätú Zem v jednom turnuse spolu
s kňazmi F. Trstenským a M. Pitoniakom. Chceme zistiť predbežný záujem, aby sme zarezervovali termín. Zapisujte sa
od dnes do štvrtka v sakristii.
ŠKOLA VIERY
Prvé stretnutie pre záujemcom Školy viery sa uskutoční vo štvrtok 20. 09.2018 vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej. Program začína o 18.15 h. sv. omšou, a potom 40 min. prednáška a 20 min. diskusia.

