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FARSKÉ OZNAMY 
11. február 2019 – 17. február 2019 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

11.02. pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej             (spomienka) 
16.02.  sobota  Panny Márie  v sobotu                   (spomienka) 
17.02. nedeľa  ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ          

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN        pondelok 615h.      + Anna, Milan, Edita 

 utorok 615h. + Mária a Ramon 

 streda 615h.        + Alžbeta Jurčiová 

 štvrtok 615h.      Za obrátenie Jolany 
 piatok 615h.      Za Božie požehnanie Vladimír a Katarína 
 sobota 700h.   + Margita, Jozef a Anton 
   

 

 

 pondelok 1830 h. + Anna Kuriaková 
 utorok 1830 h. Za Božie požehnanie pre rodinu Žuffovú 
(za účasti detí) streda 1730 h. Ku cti Ducha Svätého 
(adorácia+ moder.) štvrtok 1830 h. Za Spoločenstvo Pátra Pia 
(za účasti rodín) piatok 1830 h. + Antónia (výročná) 
(16:30 sv. ruženec za manžel-
stvá a rodiny) 

sobota 1700 h. sv. omša spojená s obnovou manželských sľubov 

    

 nedeľa 700 h.           900 h.      1100 h. – Rodiny s deťmi      1830 h.   
 
MEDVEDZIE 

 
pondelok 

 
1730 h. 

 
+ Emília a Vendelín 

 

 

 

   

KRÁSNA HÔRKA streda 1730 h. + Anna Orčová 

 piatok 1730 h. + Mária 

 nedeľa 800 h.  
      

ŠTEFANOV utorok 1730 h. + Ľubomíra 
(za účasti detí) štvrtok 1730 h. Za Božie požehnanie pre Margitu Kuloštiakovú 
                         sobota 1730 h. + Ondrej a Ján Glonek 
 nedeľa 930 h.  
CIRKEVNÁ ŠKOLA utorok 700 h.  

FARSKÉ OZNAMY 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni, v piatok, prosíme o upratovanie kostola veriacich  

 
 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 
      V dňoch 11. až 17.02.2019 prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Oravské centrum mládeže pre man-
želov pripravilo bohatý program, ktorá si môžete bližšie pozrieť na www.ozviac.sk alebo na vyvesených plagátoch. 
      V našej farnosti v rámci tohto národného týždňa budeme v sobotu 16.02. o 17:00 h. vo farskom kostole sláviť sv. 
omšu spojenú s obnovou manželských sľubov. Pred jej začatím o 16:30 h. modlitba sv. ruženca za manželov a rodiny. 
      Vo večerných svätých omšiach budú príhovory zamerané pre rodiny a po nich sú pripravené aktivity pre manželov: 
Pondelok- Modlitby otcov a matiek, Utorok – film v pastoračnom centre. Štvrtok- Taize adorácia za manželov. Srdečne 
pozývame manželov i rodiny. 
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ZBIERKA NA FÚ A PC 
 Na budúcu nedeľu 17.02.2019 bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na účely novej farskej budovy 
a pastoračného centra. Za vašu doterajšiu i následnú podporu už vopred Pán Boh zaplať. 
 
SIEWERSOV SEMINÁR 
 V rámci prípravy na Veľkonočné sviatky a osobné Turíce bude možnosť pre veriacich našej farnosti zúčastniť sa 9- 

týždňového intenzívneho duchovného seminára „Život v Duchu Svätom“ (tzv. SIEWERSOV SEMINÁR). Seminár bude 

viesť kpl. Matúš Oravec. Zúčastniť sa môžu aj veriaci mimo našej farnosti.  Bližšie informácie o seminári (termínoch 

a podmienkach účasti) sú k dispozícii na plagátikoch na výveskách a na web stránke farnosti ako súčasť farských ozna-

mov. Záväzná prihláška je pre veriacich k dispozícii v sakristii kostola. 

 


