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 FARSKÉ OZNAMY 
19. apríl – 25. apríl 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

21.04.  streda   Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi                                                       (spomienka) 
23.04. piatok   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka              (spomienka) 
24.04. sobota   Sv. Juraja, mučeníka                   (spomienka) 
25.04. nedeľa   ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN                          pondelok 615 + Justína, Gregor, Emília, Margita a Jana 

 utorok 615 + Mária a Ján Frolek 
 streda 615 Za Božie požehnanie a zdravie Jozefa a Oľgy 
   štvrtok 615 + Marcel 
 piatok 615 Za Božie požehnanie a zdravie manželov Jána a Rozálie 
 sobota 700 + Juraj Straňanek 
    

 pondelok 1700 + Eduard Hons (výročná) (M) 

(prenos)  1830 + Peter, Marta Kristofčák 

 utorok 1830
 Za Božie požehnanie a zdravie pre Jozefa Regulyho a rodinu 

(prenos) pre deti streda  1700
 + Ondrej a Mária (KH) 

      1830 za jubil. manželov Jarolína a Margitu Šroba 
Celodenná súkr. adorácia                            štvrtok 1830

 + z rodiny Šrobovej 

 piatok     1700  Margita, Silvester a Ivan (KH) 

(prenos) pre mládež      1830 + Anna 
 sobota 1800 + Mária Kovalíková 
    

 nedeľa 0600 0700        0900 prenos    1100              1500       1700       1830 
    
      

ŠTEFANOV                   utorok 1730 za duše v očistci 
 štvrtok 1730 Za Božie pož. a zdravie pre snúbencov Katarínu a Ivana 
 sobota 1700 + Jozef a Emília Kakačka 

 nedeľa 0800  0930
 

FARSKÉ OZNAMY 

DEŇ VEČNEJ POKLONY   
 V dnešnú nedeľu 18.04.2021 bude v našej farnosti „Deň večnej poklony“. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone 
vo farskom kostole v Tvrdošíne od 12.00 do 18.00 h. a v Štefanove od 11.30 do 17.30 h. 
 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 
 Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí nedeľou Dobrého pastiera 25.4. 
V nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár, ktorý môžete podporiť aj prevodom na účet:  
SK52 0900 0000 0001 0138 0460, Variabilný symbol: 412050949. Pán Boh zaplať za Vašu podporu a modlitby.  
 

ROK SV. JOZEFA 
 V pondelok 19.4. bude o 18.30h. slávená sv. omša ku cti sv. Jozefa s príhovorom na tému: Sv. Jozef, patrón Cirkvi. 
Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose. 
 

VEREJNÉ SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ 
 Od pondelka 19.04.2021 je dovolené verejné slávenie svätých omší za podmienok:  jedna osoba na 15 m2. K zapísaniu 
bude v Tvrdošíne max. 55 miest a v Štefanove max 18 miest; do počtu sa nerátujú deti do 10 rokov v sprievode dospe-
lej osoby;). Na sväté omše je potrebné zapísať a to nasledovne:  
 



TVRDOŠÍN 
-  na hárky v kostole (max. 2x) v týždni na všetky ranné sv. omše, popoludní o 1700  a v nedeľu  o 600 a 700(max. 3 osoby 
z domácnosti) 
-  on line cez farskú internetovú stránku (max. 2x) v týždni na večerné sv. omše o 1830  a v nedeľu  o 900,1100 , 1500, 1700 
a 1830 (max. 3 osoby z domácnosti) 
 

ŠTEFANOV 
na hárky v kostole (max. 1x) na všetky sväté omše  
 

Kostol sa otvára 15 minút pred svätou omšou, vstúpiť do kostola na svätú omšu môžu iba zapísaní veriaci. 
Na detskú omšu v stredu 21.04. o 1700 pozývame všetky prvoprijímajúce deti v sprievode jedného rodiča alebo inej  dos-
pelej osoby.  
 

SÚKROMNÁ MODLITBA V KOSTOLE, SVIATOSŤ ZMIERENIA A EUCHARISTIA 
 Veriaci môžu navštíviť kostol, pri zachovaní Uznesenia Vlády SR č. 160/2021 a pri dodržaní hygienických nariadení, 
k súkromnej modlitbe v kostole , sviatosti zmierenia v sakristii (nahlasovanie na konkrétny deň a čas on line na farskej 
stránke) a prijatiu Eucharistie pri hlavnom oltári v kostole v tomto týždni podľa nasledujúceho rozpisu:  
 

 SVIATOSŤ ZMIERENIA  SVÄTÉ PRIJÍMANIE SÚKROMNÁ MODLITBA 

Pondelok 19.04. - - 0800 - 1600 

Utorok 20.04. 1600 - 1800 1600 - 1800 0800 - 1800 

Streda 21.04. - - 0800 - 1600 

Štvrtok 22.04. 1600 - 1800 1600 - 1800 0800 - 1800 

Piatok 23.04. - - 0800 - 1600 

Sobota 24.04. - 0800 - 0900 0800 - 1600 

                     
PODPORA FARNOSTI                              
 Našu farnosť môžete podporiť príspevkom aj na účet farnosti  SK54 0900 0000 0000 5417 9157. Úprimné Pán Boh 
zaplať všetkým dobrodincom. 
 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 16. apríla 2021 
 
Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsled-

kom testu. 

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými 

hornými dýchacími cestami,  

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové ru-

kavice,  

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je 

možné,  

d) dodržiavať respiračnú etiketu, 186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 6,  

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochore-

nia,  

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,  

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní 

„pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,  

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,  

i) zakazuje sa podávanie rúk,  

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,  

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,  

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden náv-

števník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 

osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom 

okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospe-

lej osoby. 


