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

FARSKÉ OZNAMY
15. január – 21. január 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
17.01. streda
20.01. sobota
21.01. nedeľa

Sv. Antona, opáta
Panny Márie v sobotu
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(spomienka)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

+ Rastislav Žuffa
+ Pavol Lupták
na úmysel darkyne
+ Ján a Anna, Martin a Veronika
Za Božie požehnanie pre Jána (70 r.)
+ Jozef Jackulík (výročná)

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

1830 h.
1830 h.
1730 h.
1830 h.
1830 h.

Za Božie požehnanie a zdravie Eduarda a celej rodiny
Za Božie požehnanie a zdravie Etely Kocianovej
+ František Kráľ
+ rodičia Jozef a Jezefína
+ Stanislav Kajan (výročná)

nedeľa

730 h.

1030 h.

MEDVEDZIE

pondelok

1730 h.

na úmysel celebranta

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

1730 h.
1730 h.
800 h.

+ Vladimír a Antónia
Irena Žuffová (80 rokov života)
Za Boží ľud

ŠTEFANOV
(za účasti detí a mládež)

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa
utorok

1730 h.
1800 h.
1730 h.
930 h.
700 h

+ Ondrej
+ rodičia Róbert, Emília, Anton, Apolónia
Za Božie požehnanie rodiny Bedrichovej

TVRDOŠÍN

(za účasti detí)
(adorácia)
(mládežnícka)

CIRKEVNÁ ŠKOLA

1830 h.

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol. V tomto týždni v piatok po večernej sv. omši prosíme
o upratovanie kostola veriacich...

SNÚBENECKÉ NÁUKY
Termíny snúbeneckých náuk si môžu snúbenci pozrieť na farskej stránke, zároveň na nástenke sú vyvesené plagáty
a termínmi víkendových kurzov prípravy do manželstva.

MODLITBY ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spojme sa v modlitbe za tento úmysel (aj v spoločných modlitbách veriacich).

OCM
V tomto roku sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18. (Prešov 26.-29.7.) Dávame do pozornosti prihlasovanie,
ktoré začne vo štvrtok 18.januára o 18:18 hod. Tí, ktorí sa prihlásia počas prvých 24 hodín, budú mať špeciálnu zľavu.

CHARITATÍVNY HOKEJOVÍ TURNAJ KŇAZOV
V sobotu 27. januára vo Vranove nad Topľou sa uskutoční charitatívny hokejoví turnaj kňazov Košickej, Spišskej
a Bansko-Bystrickej diecézy. Kto by mal záujem sa ísť osobne pozrieť, môže sa zapísať do autobusu v sakristii kostola
v Tvrdošíne a v Štefanove.

