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

FARSKÉ OZNAMY
09. september 2019 – 15. september 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
12.09.
13.09.
14.09.
15.09.

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Najsvätejšieho mena Panny Márie
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

(spomienka)
(spomienka)
(sviatok)
(slávnosť)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1830 h.
1830 h.
1830 h.
1830 h.
1830 h.
1400 h.
1500 h.
1600 h.

+ Štefan a Ruţena Babinský
+ Anna a Viktor Adamus
+ Jaroslav Rakyta
+ z rodiny Pavlákovej
+ Vicen Ivan - výročná
sobášny obrad
sobášna svätá omša
sobášna svätá omša

nedeľa

700 h.

900 h.

MEDVEDZIE

pondelok

1730 h.

+ Anna Gejdošová

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

1730 h.
1730 h.
800h.

+ Jozef, Anna a syn Jozef
Na úmysel celebranta

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa
utorok

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

+ Jozef Kordiak
Apolónia a Rudolf Pavčo
Za Boţie poţehnanie a zdravie Pavla (50 r.)

TVRDOŠÍN

(adorácia)

CIRKEVNÁ ŠKOLA

+ Ján
+ Alojz a Jozefína
+ Štefan Jurči
Za dobrodincov
+ František, František a Ţofia Sliva
+ Jozef

1100 h. Rodiny s deťmi 1400 h. Na Skalke

1830 h.

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni prosíme o službu upratovania veriacich
DEŇ FARNOSTI
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli pri organizácii Dňa farnosti a zapojili sa do programu, i všetkým, ktorí
prišli vytvoriť spoločenstvo.
SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI RODÍN
Od dnešnej nedele pokračujú sväté omše o 11.00 h. za účasti rodín. Deti dostanú slovníčky a každú nedeľu nálepku
za účasť na sv. omši. Pozývame rodiny s deťmi, aby prichádzali na tieto sv. omše a deti, aby sa zapojili do liturgie a spevu.

POCHOD ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU
V piatok 13.09. bude sláviť svätú omšu o 18.30h. v Tvrdošíne duchovný otec Marián Kuffa. Po nej bude ružencový
pochod, ktorý chceme v našej farnosti obnoviť. Všetkých Vás srdečne pozývame.
AKTIVITY V PC V TVRDOŠÍNE
FÚ v Tvrdošíne v spolupráci s OZ Misia mladých a s ďalšími spoločenstvami a dobrovoľníkmi z našej farnosti chce v
školskom roku 2019/20 v Pastoračnom centre v Tvrdošíne ponúkať rôzne aktivity pre všetky vekové i stavovské kategórie. Aktivity budú každú sobotu v poobedňajších hodinách.
Prvým podujatím, na ktoré pozývame všetkých mladých (od 15r. vyššie) i starších, je film: Októbrové dieťa. Film je
príbehom o 19-ročnej Hannach, ktorá bola adoptovaná potom, čo prežila umelý potrat a rozhodla sa vyhľadať svoju
biologickú matku. Film ponúkame najbližšiu sobotu 14.09. o 18:00 hod. v Pastoračnom centre. Je možnosť si priniesť
malé občerstvenie a po filme si ho spoločne vychutnať pri rozhovoroch. Tešíme sa na Vás!
POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM
Budúcu nedeľu 15.09. bude pri sv. omši o 11.00 h. požehnanie matiek pred pôrodom. Pozývame všetky mamičky,
ktoré sú v požehnanom stave.
PÔST A MODLITBY ZA KŇAZOV
V nedeľu 15. 9. sa začína 40 dňový pôst a modlitby za kňazov. Možnosť na zapísanie sa bude v priebehu tohto týždňa
v sakristii kostola.
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Do 15.9.2019 sa odovzdávajú vyplnené prihlášky tých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Prihlášky sa odovzdávajú
v škole do rúk katechétu alebo osobne kňazovi.
POCHOD ZA ŽIVOT
V nedeľu 22.09.2019 sa uskutoční Tretí Národný pochod za život v Bratislave. Z našej farnosti organizujeme autobus. Záujemcovia nech sa zapíšu do pripravených hárkov, ktoré sú k dispozícii v sakristii v Tvrdošíne a Štefanove.
Prihlasovanie
je
do
15.09.2019.
Podrobnejší
program
troch
dní
nájdete
na
plagátoch
a internete: https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/

