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

FARSKÉ OZNAMY
19. júl – 25. júl 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Sv. Márie Magdalény
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(sviatok)
(sviatok)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
TVRDOŠÍN

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

615h.
615h.
615h.
615h.
615h.
700h.

+ Daniel Gazdík
Za Božie požehnanie a zdravie pre Mariána a Žofiu
Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Hošalovú
Poďakovanie za 45 rokov manželstva Jozefa a Márie
+ Pavol a Mária
+ Mária a Ján

prenos

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1830h.
1830h.
1830h.
1830h.
1830h.
1500 h.

+ Ondrej a Anna Betušťák
+ Anton Planieta - výročná
+ Margita a Július
+ Vladimír Daniel
Za Božie požehnanie a zdravie pre Ondreja
sobášna svätá omša

nedeľa

700h.

900h. prenos

pondelok

1730h.

+ Etela (výročná)

nedeľa
streda
piatok
nedeľa

1100h.
1730h.
1730h.
800h.

Odpustová sv. omša ku cti sv. Anny
Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Kepštovú
+ Jozef Gonda

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

1730h.
1730h.
1700h.
930h.

za deviatnik Radosť
+ Anton
+ Anton a rodičia

celod.adorácia
19.30 moder. adorácia

MEDVEDZIE
KRÁSNA HÔRKA

ŠTEFANOV
záver tábora

1100h.

1830h.

FARSKÉ OZNAMY
VEREJNÉ SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ
Od pondelka 19.07. ostávame v zelenej zóne COVID automatu pri zachovaní všetkých hygienických predpisov.
ROK SV. JOZEFA
V pondelok 19.07. bude o 18.30h. slávená sv. omša ku cti sv. Jozefa s príhovorom na tému: Oddanosť do Božej vôle.
Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose.
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SVÄTEJ ANNY, DEVIATNIK, SV. ZMIERENIA
Celý týždeň pokračuje Deviatnik - novéna k sv. Anne v kostolíku na Medvedzí, z príležitosti odpustovej slávnosti sv.
Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, vždy večer o 19.45 hod. Obetujeme ho za naše rodiny, za nové duchovné povolania a obrátenie hriešnikov, zvlášť v našej farnosti.
V nedeľu 25.07. o 11.00 h. bude v kostolíku na Medvedzí odpustová slávnosť ku cti sv. Anny. Prosíme veriacich o
prípravu okolia. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať dp. Ján Dubecký, kňaz Ordinariátu OS a OZ SR určený pre Horskú
záchrannú službu. Všetkých srdečne pozývame na túto odpustovú svätú omšu.
Sv. zmierenia z tejto príležitosti budeme vysluhovať v kostolíku v Medvedzí v sobotu 24.07. od 10.30 do 12.00 h.

MISIA MLADÝCH – AKČNÉ LETO V JÚLI PRE STARŠIE DETI
Farnosť Tvrdošín, Misia mladých, eRkári a animátori z našej farnosti pozývajú na „Akčné leto“: Bude prebiehať od
pondelka do piatku a trvať celý mesiac júl. Aktivity sú určené pre staršie deti (II. stupeň ZŠ - tie, ktoré nastupujú do 5.
ročníka). Rozpis jednotlivých aktivít a ďalšie info nájdete na plagátoch a farskej stránke. Zraz bude vždy o 10:00 pred
kostolom - za každého počasia. Treba si priniesť desiatu a pitie. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v zmysle pravidiel
aktuálne platného COVID automatu a opatrení ÚVZ SR pre hromadné podujatia.
PRE BIRMOVANCOV A MLADÝCH
V piatok 23.07. o 19.30 pozývame osobitne birmovancov, ich rodičov, animátorov, mladých, ale aj ostatných do farského kostola na adoráciu pred Najsvätejšou Eucharistiou, v ktorej budeme SPOLU chváliť, ďakovať a prosiť Nášho Pána
o uzdravenie a upevnenie vzťahov v našich rodinách, o Pokoj a Lásku.
V sobotu 24.07. od 18.00 v priestore za cirkevnou školou chceme zas SPOLU – birmovanci, animátori a mladí, pohybom v rytme hudby, ďakovať Bohu za dar zdravia a spoločenstva. O nealko občerstvenie bude postarané a počasie si
vymodlíme. Stačí prísť a priniesť si v srdci Radosť.

