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FARSKÉ OZNAMY 
26. október – 01. november 2020 

LITURGICKÝ KALENDÁR                               

28.10. streda   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov               (sviatok) 
30.10. piatok   VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA NAJSV. TROJICE   (slávnosť) 
31.10. sobota   VÝROČIE KONSEKRÁCIE FILIÁLNEHO KOSTOLA V ŠTEFANOVE       (slávnosť) 
01.11. nedeľa   VŠETKÝCH SVÄTÝCH – prikázaný sviatok              (slávnosť) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN     pondelok - za bratstvo laikov sv. Dominika a sestry dominikánky 

 utorok - + Antónia, Katarína, Ignác 
 streda - + František Janček 
 štvrtok - + Karol, Irena, Mária, Anton a ostatní z rodiny 

 piatok -  za Božie požehnanie a zdravie pre Ondreja a Klementínu 
 sobota - za Božie požehnanie a zdravie pre Štefana a Máriu 
    
prenos  17.30 h. pondelok - +Etela 

 utorok - Za Božie pož. a zdravie pre rodinu Perichtovú a Kordiakovú 
prenos  17.30 h. pre deti streda  - + Mária Palová 

 štvrtok - Za Božie pož. a zdravie pre rodinu Paulínu a rodinu 
prenos 17.30 h.  piatok - Za Božie pož. a zdravie pre rodinu Miriam a rodinu 
    

prenos   nedeľa 900h.          Odpustovú slávnosť  Všetkých svätých celebruje  
J.E. Mons. Ján Kuboš, pomocný biskup Spišskej diecézy                             

 
    

MEDVEDZIE pondelok - + Jozef Pajerchin 

 
KRÁSNA HÔRKA 

 
streda 

 
- 

 

+ Štefan a Anna Ferenčík 

 piatok - + Anton 
      

ŠTEFANOV utorok - + Alojz, Mária a dcéra Magda 
 štvrtok - + Róbert a Emília 
 sobota - + Anton a Apolónia 
 nedeľa -  

FARSKÉ OZNAMY 

OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ 
 Dnes v nedeľu 25.10. o 19.30h. priamy prenos modlitby posvätného ruženca z farského kostola i s Eucharistickým 
požehnaním. V zvyšné októbrové dni pozývame všetky rodiny farnosti spojiť sa v modlitbe posvätného ruženca a prosiť 
spoločne na príhovor našej Matky Márie o lásku a pokoj v rodinách.  
 

 COVID -19 OPATRENIA PLATNÉ OD 23.10. DO 01.11.2020 
Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu záka-
zom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z 
obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby (nad hrobom), uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu 
verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel s počtom ľudí: jedna osoba na 15m2 (kostol v Tvrdošíne 45 osôb). 
 

Dolňujúce informácie pre farnosť Tvrdošín 
- stránkové dni zrušené; kontaktujte nás mailom a telefonicky,         
- v prípade zaopatrenia sviatosťami alebo inej vážnej záležitosti volajte: 0911 950 521. 
 



ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH 
 Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, 
ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť pre-
sunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať 
za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. 
 
 Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, kto-
ré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť 
presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na 
iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
 
 Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení 
nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja 
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvy-
čajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša 
alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad: 
 ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, 
 korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, 
 alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, 
 alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 
 


