RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 543, 027 44 Tvrdošín
tel.: 0911 950 521
e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
11. január – 17. január 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
13.01. streda
16.01. sobota
17.01. nedeľa

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
Panny Márie v sobotu
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(spomienka)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
+ Anna Chorvátová
+ Milan Briš ( výročná)
+ z rodiny Gronskej
+ Dušan a Anton
Za Božie pož. a zdravie pre rodinu Krílekovú a Dubasikovú
+ František a Oľga Jarinoví

TVRDOŠÍN

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

-

(prenos)
(prenos)
(prenos) pre deti
(prenos)
(prenos) pre mládež
(prenos)

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1730h.
1730h.
1730h.
1730h.
1730h.
0800h.

(prenos)

nedeľa

0900h.

MEDVEDZIE

pondelok

-

+ Jozef

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

-

Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Rumlovú
Za Božie požehnanie a zdravie pre Máriu Tomkuliakovú

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

-

+ z rodiny Mlkvikovej
+ z rodiny Krilekovej
+ z rodiny Paľovej
Za Boží ľud

+ Mária Macáková
Za dar života pre Vanesu
Za zdravie Angely s rodinou
+ Viktor Adámus
Za obrátenie a uzdravenie mnažela
+ Adam Rýdzik

FARSKÉ OZNAMY
ZÁKAZ
Na základe rozhodnutia vlády SR od piatka 01.01.2021 platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Sväté omše z
farského kostola budú prenášané v priamom prenose.
LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI
Na našej internetovej stránke nájdete liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Je to príležitosť, aby sa rodina spolu
aktívne modlila a posväcovala sa aj touto formou.
KONIEC VIANOČNÉHO OBDOBIA
Dnešným sviatkom Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Začína sa prvá časť cezročného obdobia.
KOSTOL K SÚKROMNEJ MODLITBE
Kostol k súkromnej modlitbe, pri zachovaní všetkých hygienických nariadení, bude otvorený v pondelok až piatok od
8.00 do 17.00h, v sobotu od 9.00 do 17.00h, v nedeľu od 12.00 do 17.00h.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO – ÚSTIE NAD PRIEHRADOU (pre Oravu)
Vzhľadom na pandemickú situáciu sme nateraz pozastavili kurzy prípravy na manželstvo a zároveň sme pozastavili
možnosť prihlásenia sa na tieto kurzy. Snúbencov, ktorí sa nám nahlásili na februárové a marcové kurzy, presunieme na
apríl. Dúfame, že sa kurzy budú môcť zrealizovať hoci len za obmedzených podmienok. Nateraz nahlásených snúbencov
budeme kontaktovať. Len čo budeme vidieť, že sa situácia začne zjavne zlepšovať, opäť otvoríme aj možnosť prihlasovania sa na kurzy. Iste vás o tom budem včas informovať. V mene všetkých manželských párov, ktoré sa prípravy aktívne
zúčastňujú, ako aj vo svojom mene vám ďakujeme za pochopenie.

