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

FARSKÉ OZNAMY
10. december – 16. december 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
13.12. štvrtok
14.12. piatok
16.12. nedeľa

Sv. Lucie, panny a mučenice
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - NEDEĽA GAUDETE

(spomienka)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

615h.
615h.
615h.
615h.
615h.
600h.

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

Za Božie požehnanie pre Klaudiu
Za Božie požehnanie pre Ladislava
Za Božie požehnanie pre Gabrielu
Za Božie požehnanie pre rodinu Kuriakovú
+ Alojz a Otília
+ Anton, Štefan a Mária

nedeľa

700 h.

Za Boží ľud

MEDVEDZIE

pondelok

1730 h.

+ Ján a Margita

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

1730 h.
1730 h.
800 h.

+ Elena a Ján Skubáň
+ Daniel a Irma Ondreják

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

1730 h.
1730 h.
600h.
930 h.

+ Štefan, kňaz
Za Božie požehnanie pre Máriu
Za Božie požehnanie pre Pavlínu

utorok

700h.

TVRDOŠÍN

(roráty)
(roráty)

zmena !

(za účasti detí)

(adorácia+ moder. ador.)
(za účasti mládeže)

(za účasti detí)
(roráty)

zmena !

CIRKEVNÁ ŠKOLA

Božie požehnanie a zdravie pre Dušana a Annu s rodinou
+ Eva
+ Jozef Pajerchin
+ Demeter Gregorec
+ Vendelín
+ Ružena Babinská

900 h.

1100 h. - Rodiny s deťmi

1830 h.

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni, v piatok po večernej sv. omši, prosíme o upratovanie kostola
veriacich
ZBIERKA NA CHARITU
Jesenná zbierka na charitu spolu činila 2234 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.
DEŇ VEČNEJ POKLONY
V stredu 12.12. pripadá na našu farnosť „Deň večnej poklony“. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone vo farskom
kostole v Tvrdošíne po rannej sv. omši a trvať bude do večernej sv. omše o 17.30 h.

MODLÍME SA ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
OZ Misia mladých v spolupráci s Farským úradom Tvrdošín Vás pozývame v piatok 14.12. do farského kostola v Tvrdošíne na prednášku fotografa Antona Friča o živote a prenasledovaní kresťanov v IRAKU. Začíname sv. omšou o 18.30
h. a po nej bude nasledovať spomínaná prednáška. V závere bude spoločná modlitba namiesto ružencového sprievodu.
Osobitne dávame do pozornosti vianočnú kampaň POMOC PRE SÝRIU, v ktorej 13,1 mil. ľudí potrebuje humanitárnu
pomoc a hrozí zánik kresťanskej menšiny. Bližšie informácie na nástenke i stránke www.pomocpresyriu.sk.
CELONOČNÁ ADORÁCIA ZA POVOLANIA
V piatok 14.12. po skončení večernej svätej omše a programu vo farskom kostole, bude v kostolíku sv. Anny na Medvedzí vystavená Sviatosť oltárna k celonočnej poklone až do soboty 5.30 h.
KONCERT
V nedeľu 16.12. o 17:00 h. vás srdečne pozývame na koncert nášho huslistu Martina Pavlíka, ktorý sa uskutoční v
evanjelickej modlitebni.
ADVENTNÉ KÁZNE
V rámci hlbšieho prežitia blížiacich sa sviatkov Narodenia Pána, pokračujú každú sobotu večer pred adventnou nedeľou v rámci sv. omše o 17:30 h. adventné kázne s témou “Adventom spolu s Ježišovou matkou”, ktoré bude mať náš
rodák vdp. František Trstenský. Srdečne Vás všetkých pozývame.
VDP. ŠTEFAN ŠMÁLIK – „110“ VÝROČIE
Farský úrad, v spolupráci s Mestským úradom v Tvrdošíne, v sobotu 15.12. si spolu s vami chce pripomenúť 110. výročie narodenia kňaza Štefana Šmálika. Súčasťou tejto spomienkovej slávnosti bude premietanie filmu, ktorého autorom je RNDr. Jozef Kušnier, a ktorý nám priblíži život tohto kňaza, ktorý bol úzko spätý s Tvrdošínom. Film sa bude premietať o 16.00 hod. v sále KD nad hasičmi. Spomienka bude pokračovať ďakovnou svätou omšou o 17.30 h.
s adventným príhovorom. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Jozef Jarab. Všetkých srdečne pozývame.
VDP. JÚLIUS CHALUPA
Medzi spomienky na nebohého pána farára J. Chalupu patrí aj nová kniha homílií „Studňa obklopená pavučinou“ od
autora Mons. A. Fabiána. Sú v nej niektoré úvahy pána farára z pred 25 rokov. Kto chce môže si ju objednať za 10 € vrátane poštovného na adrese knihy.studna.pavucina@gmail.com
BIBLICKÁ NEDEĽA
Váš obľúbený citát z Božieho slova, ktorý ste dnes priniesli a vložili do košíčka pri obetných daroch sa rozdá pri východoch z kostola. Ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili a podelili sa s radostnou zvesťou.

