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 FARSKÉ OZNAMY 
18. január – 24. január 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

20.01.  streda   Sv. Šebastiána, mučeníka                 (spomienka) 
21.01. štvrtok   Sv. Agnesy, panny a mučenice               (spomienka) 
23.01. sobota   Panny Márie v sobotu                   (spomienka) 
24.01. nedeľa   TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ               

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN                          pondelok - Za Božie pož. a zdravie pre Marcela a Vieru 

 utorok - Za Božie pož. a zdravie pre Oľgu Tomkuliakovú 
 streda - + Vendelín, Mária Zajac 
                              štvrtok - + Ján, Margita 
 piatok - + Eduard Tomkuliak 
 sobota - 

 
 

+ Ján, Mária 

(prenos) pondelok 1730h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Janku 

(prenos) utorok 1730h. + Viliam 

(prenos) pre deti streda  1730h. Za Božie požehnanie a zdravie pre rodičov 

(prenos) štvrtok 1730h. + Štefan Vrobel                                   
(prenos) pre mládež piatok   1730h.  + Jozef, Irena a Jozef 

(prenos) sobota 0800h. + Andrej 
    

(prenos) nedeľa 0900h.  
    

MEDVEDZIE pondelok - 
 

+ Jozef Medvecký 

KRÁSNA HÔRKA streda - + Antónia a Vladimír 

 piatok - + Irma Ondrejáková 

 nedeľa -  
      

ŠTEFANOV                   utorok - + Ľudmila a František  
 štvrtok - Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Ladniakovú 
 sobota - + Jozef a Darina 
 nedeľa -   

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. 
 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV  
 Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spojme sa v modlitbe na tento úmysel. 
 

SÚKROMNÁ MODLITBA V KOSTOLE 

 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.  
 



DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 

 Na našej internetovej stránke nájdete prednášku na štvrtú tému Diecéznej školy viery.  
 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

 Budúca nedeľa – Tretia nedeľa v Cezročnom období je vyhlásená za Nedeľu Božieho slova. Je dňom oslavy, štúdia 
a šírenia Božieho slova. V túto nedeľu venujme v rodinách čítaniu Božieho slova aspoň 30 minút. 
 

MIMORIADNY ROK SV. JOZEFA 

 Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. V našej farnosti otvo-

ríme v utorok 19. januára Rok sv. Jozefa. Počas tohto roka pripravíme aj rôzne katechézy a aktivity k úcte sv. Jozefa. 
 

PODPORA FARNOSTI 

 Našu farnosť môžete podporiť píspevkom aj na účet farnosti  SK54 0900 0000 0000 5417 9157. 
 

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 prihlasova-
nia 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. 
 

 

 


