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FARSKÉ OZNAMY 
09. december – 15. december 2019 

LITURGICKÝ KALENDÁR           

09.12.  pondelok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE  (preložená z nedele 8.12.)  (slávnosť) 
12.12.  štvrtok  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej           (spomienka) 
13.12. piatok  Sv. Lucie, panny a mučenice                 (spomienka) 
14.12.    sobota  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi              (spomienka) 
15.12. nedeľa  TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – NEDEĽA GAUDETE 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN       zmena! pondelok 600h. Za Božie požehnanie pre Annu a Karola 

  800h. sv .omša za účasti žiakov Cirkevnej školy Š. Šmálika 

 utorok 615h. + Ján a Margita Brunčák 
(roráty) streda 615h.        Za Božie požehnanie pre Tomáša 
(roráty) štvrtok 615h. + Johana, Viktor a Milan 
 piatok 615h. Za zdravie Paulíny 
(roráty) zmena! sobota 600h.   + Viktor, Dušan, František 
  1000 h. sv .omša spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny 
   

 
 

(pomazanie chorých) pondelok 1600 h. Za Boží ľud 
zmena!  1830 h. + Anton, Otília a syn Pavol 
 utorok 1800 h. + Ján Jurči 
(za účasti detí) streda  1730 h. Za Božie požehnanie pre Janku s rodinou 
(adorácia + moderovaná) štvrtok 1800 h. + Justína a Gregor 
(mladí, birmovanci+pochod) piatok 1800 h. + Apolónia 
 sobota 1800 h. + Jozef Szkodoň 
    

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

 
 
 
 

   

KRÁSNA HÔRKA pondelok 1700 h. na úmysel celebranta 

 streda 1700 h. + Matej Gostík 
 piatok 1700h. za duše v očistci 
 nedeľa 800h.  
      

ŠTEFANOV    zmena! pondelok 1800 h. na úmysel celebranta 

 utorok 1700 h. + Ondrej a Ján Glonek 
(za účasti detí) štvrtok 1700 h. Za Božie požehnanie pre Pavla a Máriu 
(roráty) zmena! sobota 600h. za zdravie a Bož. požehnanie pre Petra a rodinu 
 nedeľa 930 h. Za Boží ľud 
CIRKEVNÁ ŠKOLA     utorok  nebude! 

FARSKÉ OZNAMY 

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

        

SPOLOČNÉ POMAZANIE CHORÝCH 
 Po vyše roku, od Ľudových misií 2018, budeme udeľovať spoločné pomazanie chorým v Tvrdošíne v pondelok 09.12. 
na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri svätej omši o 16.00 h. 
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ZBIERKA NA CHARITU 
 Zbierka z minulej nedele, na činnosť Spišskej katolíckej charity činila 2815 eur. Pán Boh zaplať všetkým darcom. 
 

DETSKÁ SVÄTÁ OMŠA 

 V stredu večer o 17:30 bude detská sv. yomša pri svetle sviec. Preto chceme poprosiť rodičov, aby deťom pripravili 
kahančeky, či lampášiky a prišli do kostola s nimi, aby sme v prítmí chrámu prežili očakávanie pravého Svetla 
prichádzajúceho na tento svet. 
 

DEŇ VEČNEJ POKLONY   
 Vo štvrtok 12.12., kedy máme pravidelnú celodennú adoráciu, pripadá na našu farnosť aj „Deň večnej poklony“.  
 V Štefanove bude Sviatosť Oltárna vyložená po obede o 13:00 h. do večernej sv. omše. 
 

CELONOČNÁ ADORÁCIA 

 Spoločenstvo modlitieb za kňazov a Bratstvo laikov svätého Dominika vás pozýva na celonočnú adoráciu za kňazov a 
nové duchovné povolania v piatok 13.12. od 20.00 h. do 5.30 h. ráno 14.12.2019 v kostolíku v Medvedzí. 
 

SVÄTÁ OMŠA - VYSLANIE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY 
 Všetkých, najmä deti a koledníkov, srdečne pozývame na Vysielaciu sv. omšu s o. biskupom v sobotu 14.12. o 10.00 
h. do farského kostola v Tvrdošíne. Koledníci Dobrej noviny pri nej dostanú požehnanie od otca biskupa a budú vyslaní, 
aby s radosťou ohlasovali zvesť o narodení Pána.   
 

KONCERTY 
 V piatok 13.12. o 17:00 h. pozývame Vás na husľový recitál Martina Pavlíka, ktorý bude v ART GALÉRII Schürger. 
 Budúcu nedeľu 15.12. pozývame na adventný koncert  žiakov a učiteľov ZUŠ, ktorý sa uskutoční o 16:30 v 
Evanjelickej modlitebni. Zbierka z tohto koncertu poputuje na pomoc ľuďom v Prešove, ktorý zásahom plynu prišli o 
bývanie...  
 

SIEVERSOV SEMINÁR 
 Pozývame Vás na Sieversov seminár: "Život v Duchu." Tento seminár nás má priviesť bližšie k Bohu cez nové, hlbšie 
vyliatie Ducha Svätého. Seminár bude prebiehať v soboty počas deviatich týždňov a je pre všetkých, ktorí prijali sviatosť 
birmovania. Prvé stretnutie bude 11.1.2020 o 19:00. Seminár vedie Róbert Paulíny. V sakristii bude prihlasovací hárok, 
kde sa môžete zapísať.  
 

DUCHOVNÁ OBNOVA  
 Farský úrad a OZ Misia mladých pozývajú chalanov na II. stupni ZŠ a stredoškolákov na dvojdňovú „Adventnú 
duchovnú obnovu“ u saleziánov v Námestove. Obnova začína na budúci týždeň v sobotu poobede a končí v nedeľu na 
obed. Cena je 5€. Prihlášky si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v sakristii. 
 

ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI 
 Pripadajú na stredu, piatok a sobotu. Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 
 

OZ V.I.A.C. 
 Vás prosí o pomoc pri hlasovaní v projekte Odrazový mostík, ktorý chce pomôcť  deťom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Spôsob akým sa dá hlasovať nájdete na našom facebooku OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 
rozvoj mládeže. Vopred vám ďakujeme za váš čas. 
 OZ V.I.A.C. v Trstenej pripravilo polročný stolový kalendár Christus Vivit (Kristus Žije na 6 mesiacov, inšpirovaný 
exhortáciou o mladých pápeža Františka. Kalendár je možné objednať si online na webovej stránke www.ozviac.sk alebo 
cez facebook OZ V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Jeho kúpou podporíte činnosť OZ V.I.A.C.. Ak chcete 
mať kalendár doma do Vianoc, je potrebné objednať si ho najneskôr do 18.12.2019, 12.00 h.  O druhej časti kalendára 
vás budeme informovať. 

http://www.ozviac.sk/

