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FARSKÉ OZNAMY 
24. február – 01. marec 2020 

LITURGICKÝ KALENDÁR           

26.02. streda  POPOLCOVÁ STREDA                     
01.03. nedeľa  PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN        pondelok 615h. + Anton a Mária Balek 

 utorok 615h. Za Boţie poţehnanie rodiny Paulíny Pupákovej 
zmena! streda 600h. + Ondrej a Ján Glonek 
 štvrtok 615h. + Mário Poláčik 
 piatok 615h. Za Boţie poţehnanie pre Antóniu (85 r.) s manţelom 
 sobota 700h.   + Magdaléna Šimáková 
   

 

  

 

 pondelok 1800 h. + Jaroslav 
 utorok 1800 h. za rodičov 
(za účasti detí) streda  1600 h. na úmysel celebranta 
zmena!    1830 h.   + Ţofia, Michal Targoš 
(adorácia + moderovaná) štvrtok 1800 h. + Iveta Vartiaková 
(kríž .cesta 17.30 + pochod) piatok 1800 h. + Jozef, Anna, Ľubomír Zjavka 
 sobota 1800h.   + Alojz Javorek 
    

(kríž. cesta o 14.30) nedeľa 700 h.           900 h.     1100 h.   Rodiny s deťmi   1830 h.  
 

 

 
 

   

MEDVEDZIE pondelok 1700h. Za Boţie poţehnanie pre Antóniu Kordiakovú (85 r.) 
    

KRÁSNA HÔRKA streda 1700h. Za Boţie poţehnanie pre Dušana Zmrazeka 
 piatok 1700h. +Ondrej a Otília 
 nedeľa 800h.  
      

ŠTEFANOV  utorok 1700h. + Jozef 

 streda 1700h. na úmysel celebranta 
(za účasti detí) štvrtok 1700h. + Štefan Ladniak 
 sobota  1700 h. + Štefan a Mária 
(kríž.cesta po sv.omši) nedeľa 930 h.  

FARSKÉ OZNAMY 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 Pán Boh zaplať za upratovanie kostola. V tomto týždni prosíme o službu upratovania v piatok po večernej sv. omši 
veriacich:  
 

STRETNUTIE HRF A FPR 
 V pondelok 24.02. bude o 19.00 h. na fare stretnutie členov HRF a v utorok 25.02. tiež o 19.00 h. stretnutie členov 
FPR. Svoje postrehy a návrhy môžete tlmočiť členom jednotlivých rád, prípadne písomne nechajúc lístok v sakristii alebo 
mailom na stránke farnosti. Zápisnice zo stretnutí plánujeme potom uverejniť na stránke farnosti. 
 

POPOLCOVÁ STREDA 
 Popolcovou stredou sa začína v Cirkvi pôstne obdobie. Obrad značenia popolom na znak pokánia sa bude udeľovať 
pri všetkých sv. omšiach. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Prísny pôst znamená, že sa mô-
žeme len raz do sýtosti najesť. Prísny pôst viaže všetkých katolíkov, ktorí dovŕšili 18. rok života a neprekročili 60. rok 

mailto:farnost.tvrdosin@gmail.com


života. Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov viaže všetkých katolíkov bez rozdielu veku. Tento deň prísneho pôstu sa nedá 
nahradiť iným skutom kajúcnosti. 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 Počas pôstneho obdobia si majú kresťania viac uvedomiť a pripomenúť utrpenie Ježiša Krista cez modlitbu Krížovej 
cesty, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky. Preto prosíme veriacich, aby sa zapojili do prípravy a modlitby tejto 
pobožnosti. Jednotlivé pôstne nedele budeme modlitbu krížovej cesty obetovať za jednotlivé stavy a to takto: 
 1. marec 2020  za kňazov a rehoľníkov    8. marec 2020  za deti 
 15. marec 2020  za starých rodičov      22. marec 2020  za manželov 
 29. marec 2020  za rodiny         5. apríl 2020   za mladých 
 

V týždni budú bývať pobožnosti krížovej cesty vo farskom kostole a na filiálkach ako každý rok. 
 

PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU 2020 
 Slovenská katolícka charita, aj v tomto pôstnom období, nás pozýva pridať sa a pomôcť chudobným deťom v subsa-
harskej Afrike cez projekt Pôstna krabička pre Afriku. Záujemci si ju môžu vyzdvihnúť v sakristiách. 
 

40-DŇOVÝ PÔST ZA ZÁVISLÝCH 
 Životy mnohých mladých, dospelých, a tým aj rodiny ničí závislosť hlavne od alkoholu a drog. Preto vyzývame veria-
cich našej farnosti k 40- dňovému pôstu od alkoholu, ktorý chceme obetovať za závislých a ich rodiny. Kto chce prijať 
tento záväzok a obetu, môže tak urobiť  vypísaním prihlášky, ktorá je vzadu na stolíku pri obetných daroch v Tvrdošíne 
a Štefanove. Vyplnenú prihlášku vhoďte do schránky, ktorá bude tiež na stolíku. Môžete tak urobiť do popolcovej stredy, 
kedy prihlášky prinesieme v obetných daroch,  a tak započneme náš pôst od alkoholu, ktorý bude trvať do Veľkonočnej 
vigílie. 
 

PÔSTNA AKTIVITA PRE DETI 
 Po svätej omši si deti spolu s obrázkom tejto nedele môžu zobrať aj hárok s dobrými skutkami na celý pôstny čas. Za 
každý splnený dobrý skutok deti ozdobia kvietkom tŕňovú korunu, ktorú budeme mať ako symbol utrpenia Pána Ježiša 
počas pôstu pred oltárom. Budeme sa spoločne snažiť, aby tŕňová koruna pred Veľkou Nocou celá zakvitla. 
 

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRJÍMAJÚCICH DETÍ 
 V Štefanove vo štvrtok 27.02. po sv. omši za účasti detí bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Potrebná je 
účasť jedného rodiča. 
 

MINIŠTRANTI- JARNÝ TROJBOJ 
 V pondelok 24.02. v Tvrdošíne o 17.00h. bude meranie álb pre miništrantov, ktorým sú už oblečenia krátke. V utorok 
25.02. bude meranie v Štefanove po svätej omši. 
 Všetkých miništrantov celej farnosti, aj tých, ktorí by chceli miništrovať, pozývame na spoločný program: 
štvrtok 27. 2. Duchovná obnova a hry - zraz o 13:30 pri fare 
piatok  28. 2. Túra do Roháčov - zraz o 9:00 pri fare (pre zdatných a s dobrou obuvou!) Pozývame aj otcov miništrantov. 
sobota 29. 2. Pingpongový turnaj - zraz o 9:30 pri ZŠ Štefana Šmálika.  
 

SEMINÁR PRE MUŽOV 
 Kresťanské spoločenstvo Marana Tha z Prešova pozýva mužov, ktorí chcú prehĺbiť vzťah s Kristom,  na seminár Nový 
život. Seminár sa uskutoční od  6.3.- 8.3.2020 v priestoroch ZŠ Š. Šmálika  v Tvrdošíne. Program na plagátoch. Bližšie 
informácie  a registrácia (je povinná z dôvodu zabezpečenia stravy ) na www.ozviac.sk  alebo č. tel. 0908 900 634.  
 

ZBIERKA NA CHARITU 
 Budúcu nedeľu 01.03., ktorá je prvou pôstnou, bude jarná zbierka na Charitu. Vyzbierané peniaze budú použité na 
projekty Spišskej katolíckej charity vo všetkých regiónoch, kde pôsobí. V mene všetkých núdznych úprimné Pán Boh za-
plať. 
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