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FARSKÉ OZNAMY 
30. november – 06. december 2020 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

30.11. pondelok  Sv. Ondreja, apoštola                      (sviatok) 
03.12. štvrtok   Sv. Františka Xaverského, kňaza              (spomienka) 
04.12. piatok   Sv. Barbory, panny a mučenice              (spomienka) 
05.12. sobota   Panny Márie v sobotu                 (spomienka) 
06.12. nedeľa   DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA                     

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN     pondelok 615h. Za uzdravenie Kataríny 
roráty utorok 615h. + Mária a Viktor Oravec 
 streda 615h. + Peter Vitanovec 
roráty štvrtok 615h. Poďakovanie za 80 rokov Jozefa Belopotočana 

 piatok 615h. Za Božie pož. a zdravie pre jubilúcich manželov Jána a Oľgy 

(prvá sob.+roráty) zmena sobota 615h. Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Ferenčíkovú 
    

 pondelok 1830h. + Juraj 

Za duše v očistci (úmysel z Medvedzia) 
 utorok 1830h. Na úmysel darcu 
pre deti - roráty streda  1730h. + Eduard 
celodenná adorácia štvrtok 1830h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Moniku 

 piatok 1500h. Na úmysel ordinára 
za účasti rodín  1830h. + Ľudovít 
 sobota 1800h. Za dobrodincov našej farnosti 
    

 nedeľa   700h. pre seniorov      900h. prenos     1100h. pre rodiny              

1600h.         1830h. 
    

MEDVEDZIE pondelok - sv. omša nebude z dôvodu inštalácie infrapanelov ! 

 
KRÁSNA HÔRKA 

 
streda 

 
1730h. 

 

+ Miroslav, Jozef 

zmena piatok 730h. Za bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

 nedeľa 800h.  
      

ŠTEFANOV utorok 1730h. Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Martiny 
pre deti - roráty štvrtok 1830h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Ondreja Gloneka 
celod. adorácia piatok 1830h. Na úmysel celebranta 
roráty sobota  615h. Na úmysel celebranta 
pre seniorov sobota 1700h. Za zdravie a Božie požehnanie pre Branislava a Evu 
 nedeľa 930h.  

FARSKÉ OZNAMY 

ZBIERKA NA CHARITU 
 Dnes je zbierka na činnosť Spišskej katolíckej charity. Zbierku môžete podporiť aj online na stránke www.charita.sk. 
Pán Boh zaplať za vašu štedrú podporu a modlitby. 
 

RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE 
 V prvej časti adventného obdobia až do 16. decembra môžeme sláviť rorátne sväté omše. Sú to votívne sväté omše 
o Panne Márii v adventnom období. Tieto sväté omše sa môžu sláviť ráno i večer. V tomto týždni budeme sláviť rorátne 
sväté omše v Tvrdošíne v utorok, štvrtok a v sobotu ráno a v stredu večer pri detskej svätej omši. Pozývame deti,aby si 

http://www.charita.sk/


priniesli lampášiky so  zapálenými sviečkami a nezabudli aj na úlohu nakresliť skutok telesného milosrdenstva: hladným 
dať jesť a smädným piť. V Štefanove budú rorátne sväté omše vo štvrtok večer za účasti detí a v sobotu ráno o 6.15h.  

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

Tvrdošín:    pri ranných svätých omšiach pondelok až piatok. 
      v stredu od 15:00 h. do 17.00 h. 
      vo štvrtok a piatok od 16.00 h. do 18.00 h. 
Krásna Hôrka:   pondelok od 16.00 h. do 16.30 h. 
Štefanov:    utorok od 16.00 h. do 17.00 h. 
 

V tomto týždni navštívime chorých takto: 
pondelok:    sídlisko Medvedzie (bytovky č. 2 – č. 13), Staré Medvedzie , Hríbiky  od 8.00 h.            
      Štefanov                                                               od 8.30 h. 
      Tvrdošín                                                                             od 8.00 h. 
      Vladina                                                          od 12.30 h. 
                                  sídlisko Medvedzie (bytovky č. 24 – č. 41  )                                               od 13.00 h. 
utorok:    Krásna Hôrka                   od 8.30 h. 
      Penzión Tvrdošín                  od 12.30 h. 
  

PÔST ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE 
 Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú 
Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. 
 

OPATRENIA K SLÁVENIU VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB 
 Od pondelka 16.11.2020 platia na základe vyhlášky ÚVZ nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslu-
žieb. Uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola 
(šachovnicové sedenie). Nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesta na státie. Nadaľej ostávajú v platnosti  
i ostatné hygienické predpisy pre bohoslužby. 
 
  

 


