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

FARSKÉ OZNAMY
09. máj – 15. máj 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR
11.05.
13.05.
14.05.
15.05.

streda
piatok
sobota
nedeľa

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(spomienka)
(spomienka)
(sviatok)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Martinu s rodinou
Za duše v očistci
+ Jozef, Agnesa, Ţofia, Štefan
+ Rudolf, Mária
Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Margitu Mičkovú
Za Boţie poţehnanie a zdravie pre Violu s rodinou

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

1830h.
1830h.
1700h.
1830h.
1700h.
1830h.

Za Boţie poţehnanie pre Bohuznámu rodinu
+ Jozef
+ Terézia Šimková
Boţie poţ.a zdravie Margity a Stanislava Kohútiar(50r.manţ.)

sobota

1500h.

sobášna sv. omša

nedeľa

700h.

900h- prenos 1100h Za účasti rodín

MEDVEDZIE
KRÁSNA HÔRKA

pondelok
streda
piatok
nedeľa

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

+ Jozef Buček
+ Jozef, Mária
+ Jindriška, Oldřich

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

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

za kňazov farnosti
za deviatnik Mladosť
+ Magdaléna, Jozef, Darina

TVRDOŠÍN

celodenná adorácia

adorácia do 20.00
pre deti
pre birmovancov
pre rodičov birmovancov

pre deti

Za Boţie poţehnanie a zdravie Alţbety a Karola Kováč
1830h

FARSKÉ OZNAMY
NÁCVIKY PRED PRVÝM SVÄTÝM PRIJÍMANÍM
V stredu prosíme prvoprijímajúce deti, aby o 16.30 sa zoradili pred kostolom. Bude nácvik vstupu a potom aj spevu.
Ďalší nácvik detí bude v sobotu 14.05. o 8.30 vo farskom kostole v Tvrdošíne: Povinná účasť všetkých prvoprijímajúcich.
MARIÁNSKY MESIAC MÁJ
Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Pápež sv. Pavol VI. v encyklike Mense Maio povzbudzuje: „Veď je to mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo sŕdc kresťanov k Bohorodičke Márii veľmi
vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva.“ Májovú pobožnosť sa budeme modliť cez týždeň po ranných sv. omšiach a večer na začiatku sv. omše. Budúcu
nedeľu 15.05. bude májová pobožnoť popoludní v Medvedzí. O 15.00 sa pohne sprievod so sochou Panny Márie od
kostolíka sv. Anny v Medvedzí, počas ktorého sa budeme modliť posv. ruženec, smerom na Skalku, ked bude májová
pobožnosť.

ZBIERKA NA SEMINÁR A DUCHOVNÁ KYTICA
V dnešnú Nedeľu Dobrého Pastiera je zbierka na seminár. Zároveň sa modlíme za duchovné povolania. Osobitne
však chceme pamätať v modlitbách na našich budúcich diakonov Pavla a Andreja. Pre nich chceme pripraviť duchovnú
kyticu. Pri soche Panny Márie pred obetným stolom je váza, do ktorej možte vhodiť pripravený kvietok za obetovanú sv.
omšu, sv. prijímanie, modlitbu, sebazápor a skutok lásky.
Na nástenke nájdete aj ďakovný list rektora KS. V tomto roku sa pripravuje na kňazstvo 32 boholsovcov. Do 1. roč. sa
hlási 9 uchádzačov a v júni budú vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni.
STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA
Dnes 8.5.2022 bude stretnutie členov Ružencového bratstva v Medvedzí a Krásnej Hôrke o 13:30 hod a v Tvrdošíne
o 14:30 hod.
STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV
V piatok 13.05. pozývame všetkých rodičov birmovancov na sv. omšu o 18.30, kde sa im prihovoríme a po nej srdečne pozývame na neformálne stretnutie do Pastorčného centra pri káve a čaji a rozhovore.
NOČNÁ ADORÁCIA NA MEDVEDZÍ
Spoločenstvo modlitieb za kňazov a bratstvo laikov sv. Dominika pozývajú na nočnú adoráciu za Sv. Otca, biskupov,
kňazov, bohoslovcov a nové duchovné povolania v piatok 13.5.2022 v kostolíku sv Anny na Medvedzí od 20:00 do soboty 14.5. 2022 rána 6:15 hod.
MODLITBY MATIEK
Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozývajú na veľké stretnutie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v sobotu
21.5. vo Svite. Prihlásiť sa môžete u p.Gregorcovej najneskôr do 15. mája. (tel.č.: 0911 537 587)
SPOLOČENSTVO SA MODLÍ ZA TEBA
Lístočky s prosbou o modlitbu na Váš úmysel, ktoré ste vhodili počas týždňa do označenej krabičky, v Tvrdošíne na
oltári Ružencovej Panna Márie a aj v Štefanove, celý tento týždeň sa budú modliť spoločenstvá FIAT a Ježiš svetlo sveta.
Od pondelka 9.5. do nedele 15.5 opäť bude možnosť vhodiť lístočky s prosbou o modlitbu pre ďalšie spoločenstvá.
OZNAM OD PÁNA KAPLÁNA FRANTIŠKA – ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MÁJ
Z dôvodu chyby sa všetky úmysly, ktoré boli zapísané v mesiaci máj u pána kaplána Františka, posúvajú o týždeň
neskôr v tom čase ako boli zapísané: ráno, večer a filiálky.

