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

FARSKÉ OZNAMY
03. máj – 09. máj 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
03.05. pondelok
04.05. utorok
09.05. nedeľa

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sv. Floriána, mučeníka
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(sviatok)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
TVRDOŠÍN

615
615
615
615
615
800
700

+ Stanislav, Peter, Margita
Za Bož. pož. a zdravie pre Martina, Katarínu, Petra s rodinou
+ Mária
Za Božie požehnanie a zdravie pre Michala
+ Anton Gonda (výročná)
Za Bratstvo Božského Srdca Ježišovho (KH)
+ Alojz

štvrtok
piatok
sobota

1700
1830
1830
1700
1830
1830
1830
1800

Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Jána Gondu (M)
+ Filip Kovalík ( ročnica)
Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Gregorcovú
Za Božie požehnanie a zdravie pre Antóniu s rodinou (KH)
Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Bačovú
+ Anna Michnová
Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Vladimíra a Anny
+ Jozef

nedeľa

0600

0700

utorok
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

1730
1830
1830
1700
0800

+ Jozef a Apolónia Krilek
+ Štefan a Jozef
na úmysel celebranta
+ Ondrej a Milan
0930

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

zmena!

sobota
pondelok

(prenos) pre deti
Celodenná súkr. adorácia

(prenos) pre rodiny

ŠTEFANOV
Celodenná súkr. adorácia

utorok
streda

0900 prenos 1100

1500

1700

1830

FARSKÉ OZNAMY
ZBIERKA NA SEMINÁR
Minulú nedeľu Dobrého pastiera ste prispeli na seminár, cez zbierku v kostoloch, sumou 1711,60 eur. Všetkým Vám,
ako aj tým, ktorí dali svoj dar prevodom na účet, vyslovujeme úprimné DEO GRATIAS.
MARIÁNSKY MESIAC MÁJ
Po všetkých sv. omšiach počas týždňa (s výnimkou prvého piatku) a v nedeľu po sv. omši o 9:00 a 15.00, sa pomodlíme májovú pobožnosť. Loretánske litánie majú 3 nové invokácie, ktoré vložil Svätý Otec František.
VEREJNÉ SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ
Od pondelka 19.04.2021 je dovolené verejné slávenie svätých omší za podmienok: jedna osoba na 15 m2. Do počtu
sa nerátujú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Na sväté omše je potrebné zapísať sa 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) Zapisovanie vždy na dva krát: od nedeleľe a od štvrtka.
- 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) Zapisovanie vždy na dva krát: od nedele a od štvrtka.

ŠTEFANOV
na hárky v kostole (max. 1x) na všetky sväté omše
Kostol sa otvára pol hodiny pred svätou omšou. Vstúpiť do kostola na svätú omšu môžu iba zapísaní veriaci. Na detskú
omšu v stredu 05.05. o 1700 pozývame všetky prvoprijímajúce deti v sprievode jedného rodiča alebo dospelej osoby.
SVIATOSŤ ZMIERENIA
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto:
TVRDOŠÍN
SVIATOSŤ ZMIERENIA
SVÄTÉ PRIJÍMANIE
00
00
Pondelok
15 - 16 bez nahlasovania
Utorok
00
00
Streda
14 - 16 bez nahlasovania
Štvrtok
1500 – 1730 bez nahlasovania
Piatok
1500 – 1730 bez nahlasovania
1500 – 1730
30 minút pred každou sv. omšou a aj počas nej spovedáme tých, ktorí sú prihlásení na sv. omšu
ŠTEFANOV
Utorok

SVIATOSŤ ZMIERENIA
1600 – 1700 bez nahlasovania

NÁVŠTEVA CHORÝCH
V tomto týždni navštívime chorých takto:
pondelok:
sídlisko Medvedzie (bytovky č. 2 – č. 13), Staré Medvedzie , Hríbiky
Štefanov
Tvrdošín
Vladina
sídlisko Medvedzie (bytovky č. 24 – č. 41)
utorok:
Krásna Hôrka

od 8.00 h.
od 8.30 h.
od 8.00 h.
od 12.30 h.
od 13.00 h.
od 8.30 h.

BIRMOVANCI
Ďakujeme všetkým birmovancom, ktorí si svedomito splnili úlohy, ktoré mali na mesiac apríl. Listy úloh vyhodnotíme
počas týždňa a zverejníme bodovanie. Na stránku dáme aj niektoré povzbudivé odpovede a fotografie. Od pondelka
03.05. bude k dispozícii List úloh na mesiac máj, ktorý si môžete stiahnuť z farskej stránky alebo vytlačený nájsť
vo farskom kostole. Forma odovzdania Listu bude tentoraz len osobne na fare alebo katechétovi 31.05. a 01.06.2021.

