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FARSKÉ OZNAMY 
16. september 2019 – 22. september 2019 

LITURGICKÝ KALENDÁR           

16.09. pondelok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov         (spomienka) 
20.09. piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) 
21.09. sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu                  (sviatok) 
22.09. nedeľa DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ        

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN        pondelok 615h. Za Božie požehnanie pre Dušana a Evu 

 utorok 615h. + Anton a Mária Povala 
 streda 615h.        + Rudolf, Anton a Terézia 
 štvrtok 615h. + Ondrej a Ján Glonek 
 piatok 615h.   + Ján a Mária a + rodičia 
 sobota 700h.   Za zdravie Daniely 
   

 

 

 pondelok 1830 h. Poďakovanie Bohu za 50 rokov života Róberta 
 utorok 1830 h. Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre Gabrielu 
(za účasti detí) streda  1730 h. + Pavol a Mária 
(adorácia+moderovaná) štvrtok 1830 h. + Jozef a Emília Puk 
(birmovanci a mládež) piatok 1830 h. + Ján Gonda - výročná 
 sobota 1500 h. 

1600 h. 

sobášna svätá omša  

sobášna svätá omša 
    

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

MEDVEDZIE pondelok 1730 h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Alojza 
 
 

 

 

   

KRÁSNA HÔRKA streda 1730 h. + Jozef Puk 
 piatok 1730 h. + Margita Zuberská 
 nedeľa 800h.  
      

ŠTEFANOV     utorok 1730 h. + Karol a Justína 
(za účasti detí) štvrtok 1730 h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Miloša 
(adorácia) sobota 1730 h. Za Božie požehnanie a zdravie rod. Rýdzikovú 
 nedeľa 930 h.  
CIRKEVNÁ ŠKOLA     utorok nebude ! (z dôvodu celodiecéznej rekolekcie kňazov v Spišskej Kapitule) 

FARSKÉ OZNAMY 

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

        

SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI RODÍN 
 Pokračujú sväté omše o 11.00 h. za účasti rodín. Preto pozývame rodiny s deťmi, aby prichádzali na tieto sv. omše 
a deti, aby sa zapojili do liturgie a spevu. Deti, ktoré nemajú ešte slovníčky, si môžu o ne poprosiť a za každú účasť na sv. 
omši v nedeľu dostanú nálepku. 
  

POCHOD ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU 
 Po povzbudení duchovným otcom Mariánom Kuffom, pokračujeme v ružencových pochodoch každý piatok po ve-
černej sv. omši okrem prvého piatku. Všetkých Vás srdečne pozývame. 
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA 
 V piatok 20. septembra pozývame všetkých, ktorí sa prihlásili na birmovku, na mládežnícku sv. omšu, po ktorej bude 
prvé organizačné stretnutie. Ak sa ešte niekto nestihol prihlásiť, nech tak urobí čo najskôr na farskom úrade.   
 Pre birmovancov zo Štefanova budú sv. omše každú sobotu v Štefanove o 17.30.  
 

POZVANIA 
 Dňa v sobotu 21.9.2019 o 16.00 h. bude v kine Javor amatérske divadelné predstavenie  o sv. Kataríne Sienskej, kto-
ré má veľké úspechy svojim obsahom i prevedením. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne pozvaní 
  V dnešnú nedeľu 15. 9. sa začína 40 dňový pôst  a modlitby za kňazov. Možnosť na zapísanie  sa na jednotlivé dni je 
v sakristii kostola. Tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Bližšie informácie na  výveske.  
  

 Farský úrad v spolupráci s OZ Misia mladých pozývajú na Rodinný kalčetový turnaj. Dvojice by mali byť v zložení ma-
ma alebo otec s dcérou alebo synom. Turnaj sa začína v sobotu 21. septembra o 10.00 hod. v klubovni Misie mladých na 
ulici Farskej. Tešíme sa na vás! 
 

KÁNTROVÉ DNI 
 Tento týždeň máme v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní: 
Poďakovanie za úrodu. 
 

POCHOD ZA ŽIVOT 
 V nedeľu 22.09.2019 sa uskutoční Tretí Národný pochod za život v Bratislave so sv. omšou o 10.00 h. a pochodom o 
13.30 h. na Námestí slobody Odchod autobusu pre prihlásených z našej farnosti bude o 4.00 h. ráno so zastávkami: 
Limba, Medvedzie a Krásna Hôrka.  
 Kultúru života chceme podporiť aj modlitbou novény za život, ktorá začala v piatok a bude  pokračovať vo farskom 
kostole pri ranných a večerných svätých omšiach až do soboty. Osobitne vo štvrtok bude po sv. omši aj moderovaná 
adorácia, v piatok opäť celodenná adorácia zakončená modlitbou posvätného ruženca od 17.45 h. našimi mladými 
a v sobotu po rannej svätej omši zakončenie novény a Eucharistické požehnanie.  
V Štefanove v sobotu od 8.00 h. celodenná adorácia a o 16.45 h. modlitba ruženca mladých a Eucharistické požehnanie. 
Aj v osobných modlitbách sa zjednoťme a vzdajme česť Bohu Života. 
 Myšlienka dnešnej nedele k pochodu za život: Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena 
nádeje“. Na kríži videla svojho výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej beznádeji však verila, že stále platí 
Zvestovanie a teda Boží odkaz o Ježišovi: jeho kráľovstvu nebude, nebude konca! Posilnime sa Máriiným príkladom, vy-
prosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny víťaz. On vedie náš zápas o život, o život aj tých 
najbezbrannejších. 
 
Farský úrad v spolupráci s OZ Misia mladých pozývajú na Rodinný kalčetový turnaj. Dvojice by mali byť v zložení mama 
alebo otec s dcérou alebo synom. Prvou cenou je rodinný víkendový pobyt na Slovensku. Turnaj sa začína v sobotu 21. 
septembra o 10.00 hod. v klubovni Misie mladých na ulici Farskej. Tešíme sa na vás! 
 
 
 
 

  
 


