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

FARSKÉ OZNAMY
19. september – 25. september 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR
19.09.
20.09.
21.09.
23.09.
24.09.
25.09.

pondelok
utorok
streda
piatok
sobota
nedeľa

Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Poďakovanie za úrodu – kántrový deň
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(spomienka)
(spomienka)
(sviatok)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
TVRDOŠÍN

celodenná adorácia

pre deti
adorácia po sv. omši

MEDVEDZIE

15

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

+ z rodiny Fucekovej
+ z rodiny Ujmiakovej
Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku
+ Karolína a Jozef
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou
+ Eduard a Anna Ballek

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

1830h.
1830h.
1700h.
1830h.
1830h.
1500h.
700h.

+ Ondrej a Matilda
+ Ľubomíra
+ Jozef
+ Štefan, Irena, Alojz a Alojzia
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
sobášna svätá omša
900h. 1100h. Za účasti rodín
1830h.

pondelok

1730h.

+Magdaléna Čutková

30

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

17 h.
1730h.
800h.

+Mária a Anton Ondreják
+Magdaléna a Jozef Ferenčík

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

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

+ Jána a Ondrej Glonek
+ Alojz, Mária, Oľga a Ladislav
+ Rudolf a Agnesa Bolibruch

pre deti

FARSKÉ OZNAMY
STRETNUTIE MINIŠTRATOV
Pozývame na stretnutie starších miništrantov z Tvrdošína do PC v stredu 21.09. po detskej sv. omši. V Štefanove bude
stretnutie miništrantov vo štvrtok 22.09. po detskej sv. omši.
STRETNUTIE VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV
V stredu 21.09. o 18.30 bude na fare stretnutie vedúcich všetkých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v PC. Ak by mali
záujem aj ďalšie spoločenstvá stretávať sa v PC, sú srdečne pozvaní.
SPOLOČENSTVO SA MODLÍ ZA TEBA
Chcem poďakovať spoločenstvám RB časť Medvedzie a RB zo Štefanova Ruža 2. za ich službu modlitby na Vaše
úmysly. Počas tohto týždňa, sa budú od 19.09. do 25.09. modliť spoločenstvá RB časť Krásna Hôrka a RB zo Štefanova
Ruža 3.

TROJDNIE MODLITIEB MATIEK
V piatok 23.09. začína v PC trojdnie Modlitieb matiek z komunity Útecha. V piatok bude stretnutie po svätej omši.
V sobotu 24.09. o 17.00 a v nedeľu 25.09. o 16.00. Pozývame všetky mamy, staré mamy, krstné mamy na uvedené
trojdnie, ktoré je časom Božích milostí.
NEDEĽNÉ ERKO STRETKÁ
Srdečne pozývame všetky deti, ktoré navštevujú 1.-5. ročník základnej školy na tohoročné nedeľné eRko stretká.
Začíname budúcou nedeľou 25.09. v eRkárni vždy o 9:00 hod. Deti sa môžu tešiť na stretká plné zábavy, hier,
spoločenstva, modlitby a kamarátstiev. Na stretnutia naväzuje nedeľná svätá omša o 11.00 Za účasti rodín, so zapojením
detí do liturgie.
VOĽBY DO HOSPODÁRSKEJ A PASTORAČNEJ RADY
Po uplynutí mandátu členov HRF a FPR sa v našej farnosti uskutočnia nové voľby. V nedeľu 25.09.2022 pri všetkých
sv. omšiach si naši farníci, ktorí k tomuto dátumu dovŕšia 18 rokov, budú môcť vziať volebný lístok.
Na jednej strane bude možné hlasovať za členov HRF: Volebný lístok bude čistý a budete môcť napísať meno
a priezvisko 5 kandidátov. HRF bude mať 15 členov z toho 8 volených a 7 menovaných.
Na druhej strane volebného lístka bude možné hlasovať za členov FPR zakrúžkovaním navrhnutých alebo doplnením
vlastných kandidátov spolu 8. FPR bude mať 21 členov z toho 11 volených a 10 menovaných.
Vyplnené lístky sa budú odovzdávať nasledujúcu nedeľu 02.10.2022 do pripravených schránok pri všetkých sv.
omšiach, ktoré potom určení členovia komisie spočítajú a nasledujúcu nedeľu 09.10.2022 sa zverejnia.
Konajme zodpovedne a zároveň staňme sa každý živou ratolesťou našej Cirkvi odpovedajúc Ježišovi, ktorý za mňa
obetoval život, na otázku: „A ČO MI PONÚKNEŠ TY?

