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

FARSKÉ OZNAMY
13. máj 2019 – 19. máj 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
13.05.
14.05.
16.05.
19.05.

pondelok
utorok
štvrtok
nedeľa

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(spomienka)
(sviatok)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
TVRDOŠÍN

(za účasti detí)
(celodenná adorácia)
(za účasti mladých)

MEDVEDZIE

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.
1600 h.

Za Božie požehnanie pre Zuzanu a Petra s rodinou
+ Jozef, Žofia a Terézia Kožienka a + starí rodičia
+ Anton
+ Otília Gondová (výročná)
+ Jozef Gandi
sobášna sv. omša

nedeľa

700 h.

900 h.

pondelok

1730 h.

Za Božie požehnanie pre Tatianu

streda
piatok
nedeľa

1730 h.
1730 h.
800 h.

+ Jozef, Mária, Anna
+ Emil a Cecília

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa
utorok

1730 h.
1730 h.
800 h.
900 h.
700 h.

Za Božie požehnanie pre Martinu
Za Božie požehnanie pre Oľgu (80. jubileum)
+ Jozefína
Slávnosť 1. svätého prijímania

+ Margita
+ rodičia Štefan a Františka
+ Mária a Jozef, Mária a František
Za Božie požehnanie pre Margitu a Stanislava
+ Jozef a Anna Planieta
+ Jolana a František Tomadlík

1100 h. Slávnosť 1. svätého prijímania

1830 h.

KRÁSNA HÔRKA

ŠTEFANOV
(za účasti detí)
(zmena)
(zmena)

CIRKEVNÁ ŠKOLA

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni prosíme o službu upratovania veriacich

MARIÁNSKE MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Mesiac máj je zasvätený osobitnej úcte Panne Márii. Májové pobožnosti spolu s kňazom budú v čase večerných
svätých omší vo farskom kostole a vo filiálkach, v sobotu pri rannej svätej omši. Dnešnú aj budúcu nedeľu bude májová
pobožnosť vo farskom kostole popoludní o 14:30 hod.
ZBIERKA
Túto nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI
V stredu 15.05. so začiatkom o 17:00 hod. je pre všetky prvoprijímajúce deti nácvik spevu. V piatok 17.05.
generálny nácvik prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole so začiatkom o 09:00 hod. Účasť detí na nácvikoch je
povinná, kvôli dobrej príprave.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí o upratovanie kostola v tomto týždni:
V stredu 15.05.2019 po skončení večernej sv. omše za účasti detí prosíme o službu rodičov detí zo ZŠ Š. Šmálika.
V sobotu 18.05.2019 o 17:00 hod. prosíme o službu upratovania rodičov detí zo ZŠ M. Medveckej.
Po ukončení upratovania v oba dni bude rozdelenie miest pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí.
Sviatosť zmierenia pre rodičov prvoprijímajúcich detí bude v Tvrdošíne v piatok 17.05. od 16:00 do 17:00 hod.
Pre deti bude v sobotu 18.05. podľa rozpisu: ZŠ M. Medveckej o 11:00 h. – 3.A; o 11:15 h. – 3.B. o 11:30 h. – 3.C
ZŠ Š. Šmálika o 12:00 h. – 3.A; o 12:15 h. – 3.B
V Štefanove nácvik prvoprijímajúcich detí bude v utorok po večernej sv. omši.
Sviatosť zmierenia pre deti a ich rodičov bude v Štefanove v sobotu 18.05. po skončení rannej sv. omše. Po sv. spovedi
krátky nácvik nástupu detí spolu s rodičmi.

PÚŤ DO SPIŠSKÉHO PODHRADIA
Bratstvo sv. Filomény vás pozýva na púť do Spišského Podhradia dňa 25.05.2019. Bližší program aj možnosť nahlásiť
sa je v sakristii.

MISIJNÉ PRÁZDNINY
Spoločnosť Božieho slova - Verbisti pozývajú mladých vo veku 14 - 20 rokov na letný tábor s názvom Misijné
prázdniny. Misie nemusíte zažívať iba v ďalekých krajinách. Misia začína už doma. A preto sa tento ročník bude niesť v
téme Mission is possible. (Misia je možná) Budú sa konať v dvoch turnusoch: 15.-20. júla v Košiciach a 5.-10. augusta v
Trnave. Viac informácii a registráciu nájdete na stránke www.misineprazdniny.sk."

ÚRADNÉ HODINY V BUDOVE NOVEJ FARY
Oznamujeme, že od nasledujúceho pondelka 13.05.2019 vybavujeme stránky už v budove novej fary. Stránkové dni
i hodiny ostávajú nezmenené.

ADORÁCIA
Pozývame na celonočnú adoráciu za kňazov a nové duchovné povolania v piatok 17.5.2019 od 20.00 hod do 6.00
hod ráno 18.5.2019 v kostolíku sv. Anny na Medvedzí.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
Vo štvrtok po skončení večernej sv. omše o 18:15 h. bude vo farskom kostole v Trstenej pokračovať ďalšou
prednáškou DŠV.

