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 FARSKÉ OZNAMY 
16. máj – 22. máj 2022 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

16.05. pondelok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka             (spomienka) 
18.05. streda   Sv. Jána I., pápeža a mučeníka               (spomienka) 
20.05. piatok   Sv. Bernardína Sienského, kňaza              (spomienka) 
22.05. nedeľa   ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN     pondelok 615h. + Jozef, Boţena, Jozef 

 utorok 615h. + Pavol 
 streda 615h. + Alojz, Ţofia, Jozef, Mária 
celodenná adorácia štvrtok 615h. + Jozef, Viktória, Štefan 
 piatok 615h. + z rodiny Hošalovej a Koţienkovej 
 sobota 700h. + Terézia Šimková 
    

 pondelok   1830h. Za Boţie poţehnanie pre Jozefa Obtuloviča 
adorácia do 20.00 utorok  1830h. + Jozef a Anna Kudlačák 
pre deti streda  1700h. + Štefan Štrbík 
 štvrtok 1830h. + František 
pre birmovancov piatok 1700h. na úmysel celebranta 
  1830h. Za Boţie poţehnanie a zdravie pre rehoľné sestry 
    

 sobota 1500h. sobášna sv. omša 

 nedeľa 700h. 900h- prenos    1100h Za účasti rodín          1830h 
 

    

MEDVEDZIE pondelok 1730h. Za všetkých zveľadovateľov kostolíka sv. Anny  

KRÁSNA HÔRKA streda 1730h. + Štefan a Paulína 

 piatok 1730h. + Marta a Vladimír Lupták 

 nedeľa 800h.  
    

ŠTEFANOV   utorok 1730h. Poďak. Bohu a P.Márii a šťasltlivý pôrod dcéry 
pre deti štvrtok           1730h. + Zdeno a Alojz 
 sobota 1700h. + Johana Machajdová 
 nedeľa 930h.  

FARSKÉ OZNAMY 

ZBIERKA NA SEMINÁR, DUCHOVNÁ KYTICA 
 Zbierka na seminár z minulej nedele spolu činila 3028 eur. Pán Boh zaplať za Vaše dary, ale aj modlitby. Nezabudnite 
v modlitbách osobtne pamätať aj na našich dvoch budúcich diakonov. 
 

MARIÁNSKY MESIAC MÁJ 
 Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. „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 týž-
deň po ranných sv. omšiach a večer na začiatku sv. omše. Dnešnú nedeľu pobožnosť v Medvedzí - o 15.00 sa pohne 
sprievod so sochou Panny Márie od kostolíka sv. Anny, počas ktorého sa budeme modliť posv. ruženec, smerom na 
Skalku, ked bude májová pobožnosť. Budúcu nedeľu 22.05. májová pobožnosť opäť pri všetkých sv. omšiach. 
 
 



 

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 21.05. o 8.30 vo farskom kostole v Tvrdošíne: Povinná účasť všetkých prvoprijímajúcich. 
 

POMOC PRI PRÍPRAVE SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA A SV. BIRMOVANIA 
 Prosíme rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí o pomoc pri kompletnom upratovaní kostola a jeho okolia 
pred samotnými slávnosťami v sobotu 21.05.2022 od 08:00h. Prosíme, aby ste si priniesli aj metly, hrable, mopy, han-
dry, vedrá, špachtle, drôtené kefy. Čím viac nás príde, tým rýchlejšie sa to urobí. Za pomoc vopred všetkým veľmi pekne 
ďakujeme. 
 

SPOLOČENSTVO SA MODLÍ ZA TEBA 
 Chcem poďakovať spoločenstvám FIAT zo Štefanova a Ježiš svetlo sveta  z Tvrdošína, za ich službu modlitby na Vaše 
úmysly a aj ďalšiu pomoc. Na Vaše úmysly, ktoré ste vhodili počas tohto týždňa do označenej krabičky v Tvrdošíne a v 
Štefanove, sa celý tento týždeň budú modliť spoločenstvá Spoločenstvo Dvoch Sŕdc Lásky a Spoločenstvo mladých zo 
Štefanova. Od pondelka 16.5. do nedele 22.5 opäť bude možnosť vhodiť lístočky s prosbou o modlitbu. 
 

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 dnes 15. mája. (tel.č.: 0911 537 587) 

 

TRSTENÁ - DIECÉZNA ŠKOLA VIERY; MODLITBOVÝ VEČER 
 Vo štvrtok 19.05. sa bude konať ďalšie stretnutie DŠV, ktoré začína vo farskom kostole v Trstenej o 18.15 sv. omšou 
a po nej bude prednáška.  
 V piatok 20.05., do Trstenej, pozýva Spoločenstvo mužov na modlitbový večer zo začiatkom o 20.00.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


