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FARSKÉ OZNAMY 
28. september – 04. október 2020 

LITURGICKÝ KALENDÁR                               

28.09. pondelok  Sv. Václava, mučeníka                 (spomienka)   
29.09. utorok       Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov                          (sviatok)   
30.09. streda   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi                                                         (spomienka)   
01.10.     štvrtok             Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi                                 (spomienka)    
02.10.     piatok   Sv. anjelov, strážcov                                                                                         (spomienka) 
03.10.     sobota   Panny Márie v sobotu                  (spomienka) 
04.10. nedeľa   DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ              

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN     pondelok 615h. + Marianno, Achnelita, Ţofia 

 utorok 615h. + Štefan a Mária 
 streda 615h. + Daniel a Valér 
 štvrtok 615h. + Terézia 
 piatok 615h.  Za Boţie poţehnanie a zdravie budúcu mamu 

  800h. Za Bratstvo Boţského Srdca Jeţišovho (KH) 
prvá sobota sobota 700h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Martinu a jej rodinu 
    
 pondelok 1600h. + Rudolf (M) 
  1830h. + Ľubomíra 
 utorok   1830 h. + Magdaléna Šimánková 
 streda 1600h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Michala a rodinu (KH) 
  1730h. + Jozef Kopta  - výročná 
adorácia štvrtok 1830h. + Anton Bandošťák - výročná 
 piatok 1600h. na úmysel celebranta 
  1830h. Za zdravie Márie 
 sobota 1600h. sobášna svätá omša 
pre seniorov nad 65 rokov  1800h.  
    

 nedeľa 600h.          700h. seniori,       900h. prenos,        1100h.,   

zmena!   1430h.                   1600h.                  1830h. 
    

      

ŠTEFANOV utorok 1730h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Magdalénu Gavranovú 
 štvrtok 1830h. + Ján, Apolónia 
adorácia piatok 1830h. na úmysel celebranta 
pre seniorov  sobota 1700h. za duše v očistci + fatimská 
zmena! nedeľa 800h. 930h. 

FARSKÉ OZNAMY 
 

KOSTOLY V KRÁSNEJ HÔRKE A MEDVEDZÍ 
  Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii COVID 19 a sprísneným hygienickým predpisom sväté omše v Krásnej Hôrke  
Medvedzí nebudú slúžené.  
 

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA 
 Na budúcu nedeľu 04.10. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Táto zbierka bola presunutá zo slávnosti 
sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť. 
 



SVIATOSŤ ZMIERENIA  
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: 

Tvrdošín:    štvrtok počas rannej sv. omše len účastníkov sv. omše  
      popoludní od 15.30 h. do 17.30 h. + prijímanie, a o 18.30 h. účastníkov sv. omše 
      piatok počas ranných sv. omší len účastníkov a popoludní od 14.00 h. do 15.30 h. + prijímanie, 
      o 16.00 h. účastníkov sv. omše, od 17.00 do 18.00 h. + prijímanie, a o 18.30 h. účastníkov sv. omše 
 

V nutnom prípade zaopatrenia sviatosťou pomazania chorých volajte na farský telefón. 
  
OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ 
 V mesiaci október sa Cirkev zvlášť modlí posvätný ruženec. Vzhľadom na epidémiu, pozývame vás na spoločnú mod-
litbu ruženca v rodinách, preto spoločná modlitba ruženca v kostoloch nebude. V sobotu fatimská pobožnosť 
v Tvrdošíne po svätej omši o 7.00 h. a v Štefanove po svätej omši o 17.00 h.  
 

PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE  
 Rodičia tretiakov si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prvé sväté prijímanie a kartičky na potvrdzovanie účasti 
na svätých omšiach. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať v sakristii alebo na farskom úrade najneskôr do 18.10.2020. 
Zároveň si môžu vziať kartičky na potvrdzovanie účasti na svätých omšiach. V stredu bude vysielaná sv. omša o 17.30 pre 
deti. Rodičia nech ju spolu s deťmi aktícvne sledujú a na kartičku sa podpíšu. To platí aj o akejkoľvek vysielanej sv. 
v nedele a prikázaný sviatok podpisujú rodičia.  

 

BOJ PROTI HLADU 

 Aj tento rok sa naša farnosť zapája do celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU, ktorú organizuje vincentská 
rodina. Kúpou srdiečka, za dobrovoľný príspevok, môžete pomôcť k zmiereniu chorôb a utrpenia v Haiti, Ukrajine, Rusku, 
ale aj na Slovensku... Medovníkové srdiečka budú k dispozícii na bočných oltároch a v strede kostola od pondelka 28.09. 
do nedele 11.10. Ďakujeme za vašu podporu tejto misijnej činnosti.  
 

 
COVID -19 OPATRENIA PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020 PRE FARNOSŤ TVRDOŠÍN 
 
- platí dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, 
- celkový maximálny počet hromadného podujatia v kostole, vrátane kňaza a asistencie, je spolu 50 osôb,   
- po naplnení kapacity kostola, možnosť ostať pred kostolom a prijať sväté prijímanie,  
- vstup do kostola len jedným vchodom (od námestia) 15 min. pred svätou omšou, výchádzanie v odstupoch 2 metre 
- sedenie s odstupom 2 metre s každou druhou lavicou voľnou, 
- všetci účastníci bohoslužieb  v interiéri kostola (max 50 osôb) a tí, ktorí ostanú  pred kostolom, musia nosiť rúško, 
ktoré prekrýva ústa i nos, 
- pri vstupe do kostola použitie bezdotykovej dezinfekcie, prípadne použitie dezinfekcie od poverenej osoby bez do-
tyku dezinfekčnej nádoby, 
- sväté prijímanie výlučne prijať na ruku, do úst je možné prijať iba z vážnych dôvodov,  
- sväté omše budú recitované bez spevu, zbory takisto nespievajú; možné bude len doprevádzanie hrou na organe, 
- zákaz účasti osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota, 
- ak je pri spovedaní kňaz bližšie k penitentovi ako 50 cm, odporúča sa rúško a štít súčasne (prípadne plexisklo), 
 
MOŽNOSŤ ÚČASTI NA SVÄTÝCH OMŠIACH 
- v dňoch od štvrtka 1.10. do soboty 3.10. vrátane bude vstup na sv. omše umožnený iba prvým 44 veriacim  
- od soboty 3.10. bude prihlasovanie na sv. omše počnúc nedeľou 4.10.2020  
 A) cez internetovú stránku farnosti:  večerné sv. omše pondelok až sobota a nedeľné sv. omše od 9.00h., 11.00h., 
14.30h., 16.00h., 18.30h.  
 B) fyzicky na hárky pred kostolom:   ranné sv. omše pondelok až sobota, popoludňajšie sv. omše pondelok až sobo-
ta (výnimka sobášna sv. omša), a nedeľné sv.omše o 6.00h. a 7.00h. 
  Pre všetkých ostatných ostáva možnosť ostať pred kostolom s prekrytými dýchacími cestami a prijať Eucharistiu. 
 
 
- činnosť pastoračného centra  je dočasne prerušená, 
- vstup do kancelárie farského úradu iba s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk, 
- stránkové dni ostávajú v platnosti, ako aj náuky pred sobášom a krstom. 
 
 
 


