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 FARSKÉ OZNAMY 
20. september – 26. september 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

20.09. pondelok  Sv. Kórejských mučeníkov                 (spomienka) 
21.09.  utorok   SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU            (sviatok) 
23.09  štvrtok   Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza                  (spomienka) 
25.09.  sobota   Panny Márie v sobotu                   (spomienka) 
26.09. nedeľa   DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN     pondelok 615h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Janku Planietovú 
 utorok 615h. + Agneša a Štefan 

  700h. Cirkevná škola 
 streda 615h. + Ján a Mária 
 štvrtok 615h. + Štefan, Helena a syn Štefan 
 piatok 615h.  + Štefan a Irma 
 sobota 700h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre manţelov Kováčových 
       

 pondelok 1830h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre rodinu Badárovú 

 utorok 1830h. + Margita Brišová 
pre prvoprij. deti streda  1700h. na úmysel celebranta 
    1830h. + Jozef a rodičia 
celod.adorácia štvrtok 1830h. + Jozef, Boţena a Miriam 
pre birmovancov piatok 1700h. na úmysel celebranta 
  1830h. + Mária, Alojz, Vladimír a Marta Jelenčík 
 sobota  1500 h. sobášna sv. omša 
   1600 h. sobášna sv. omša 
    

 nedeľa 600h. 700h.     900h.- prenos     1100h.             1700h.   1830h. 
    

MEDVEDZIE pondelok 1730h. + Anton, Mária 

 
   

KRÁSNA HÔRKA  streda 1730h. + Vladimír 

 piatok 1730h. + Alojz  

 nedeľa 800h.  
    

ŠTEFANOV utorok 1730h. + Magdaléna 
pre deti štvrtok 1730h. + Ondrej, Anna, Andrej Branický 
 sobota 1700h. + Štefan, Otília Ţiačik 
 nedeľa 930h.  

FARSKÉ OZNAMY 

SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ – COVID AUTOMAT 
 Od pondelka 20.09. ostávame  v oranžovej zóne COVID automatu pri zachovaní všetkých hygienických predpisov.  
Sv. omše budú slúžené v režime Základ, s obmedzenou kapacitou a povinným zoznamom účastníkov z každej svätej om-
še. Preto je potrebné, aby každý vhodil do pripravenej krabičky lístok so svojím menom a priezviskom a telefónnym čís-
lom, ktorý si doma pripravte. Kto by zabudol lístok, tak požadované informácie zapíše do pripraveného hárku.  
 

40-DŇOVÝ PÔST A MODLITBY ZA KŇAZOV 
 V stredu 15.09. sa začal 40-dňový pôst a  modlitby za kňazov. Tak ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch sa môžete 
zapísať na jednotlivé dni pôstu a modlitieb v sakristii kostola. Podmienky pôstu sú na plagáte na výveske.  



PODIELOVÉ KNIHY SSV 
 Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť  podielové knihy v predajni SSV v Tvrdošíne v čase otváracích hodín. 
 

ZBIERKA PRE KUBU 
 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. sep-
tembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z 
ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú 
však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudo-
by v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, 
ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebo-
vali. Otcovia biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu 
štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán 
Boh odmeň!" a ďakujeme. 
 

PRÍPRAVA NA SV. BIRMOVANIA DOSPELÝCH 
 V rámci prípravy k sviatosti birmovania sa vytvorila aj skupina dospelých (4).  Ak by mal niekto s dospelých ešte záu-
jem sa pripojiť, môže sa nahlásiť do konca septembra u ktoréhokoľvek kňaza farnosti Tvrdošín. 
 
 
 

 

 


