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

FARSKÉ OZNAMY
21. november – 27. november 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR
21.11. pondelok
22.11. utorok
23.11. streda
24.11. štvrtok
25.11. piatok
26.11. sobota
27.11. nedeľa

Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie
Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Panny Márie v sobotu
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĹA

(spomienka)
(spomienka)
(spomienka)
(spomienka)
(spomienka)
(spomienka)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

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

Za Božie pož. a zdravie pre vnukov a ich rodičov
Za Božie požehnanie a zdravie pre Máriu
+ Mária, Ján a Mária
+Jozef a Emília Puk
+ Ondrej a Ján Glonek
+ Jozef, Mária a Pavol

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1830h.
1830h.
1700h.
1830h.
1830h.
1800h.

Za Božie pož. a zdravie pre jubilujúcich manželov
+ Rudolf Piták (výročná)
+ Pavol Tmák
Za Božie požehnanie a zdravie pre Katarínu
+ Albín Tekel (výročná)

nedeľa

700h.

900h. - prenos 1100h. Za účasti rodín

MEDVEDZIE

pondelok

1730h.

+ Mária Kajanová - výročná

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

1730h.
1730h.
800h.

+ Michal Belopotočan
+ Jozef Jadrňák - výročná

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

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

Za Božie požehnanie a zdravie Evy a Petra
+ rodičia Kozákovi a Poláčikovi
Za Božie požehnanie rodiny Kakačkovej

TVRDOŠÍN

celodenná adorácia

pre deti
pre mládež + adorácia Taizé

pre deti

1830h.

FARSKÉ OZNAMY
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Kto sa dnes na slávnosť Krista Kráľa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou zúčastní recitovania zasväcujúcej modlitby
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
CHRÁMOVÝ KONCERT KU CTI SV. CECÍLIE
Dnes popoludní o 16:30 sa vo farskom kostole v Tvrdošíne uskutoční chrámový koncert žiakov a učiteľov Základnej
umeleckej školy v Tvrdošíne a Ignáca Kolčáka v Námestove. Všetci ste srdečne pozvaní.

BOJ PROTI HLADU
Oddnes po každej sv. omši bude možnosť prispieť na zbierku BOJ PROTI HLADU - kúpou medovníkového srdiečka za
dobrovoľný príspevok. Tieto budú k dispozícii na bočných oltároch až do budúcej nedele. Dnes po sv. omši o 9:00 a
11:00 vám budú ponúknuté aj pri východoch z kostola. Zakupením prispejete na pomoc chudobným na Haiti,
Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine aj na Slovensku. Viac na: https://www.bojprotihladu.sk
ZAČIATOK ADVENTU, POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV
Prvou adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. V sobotu 26.11. večerné sväté omše sú už z Prvej adventnej
nedele. V ich úvode požehnáme adventné vence a sviece, ktoré položte pred obetný stôl. Požehnanie bude aj pri
všetkých nedeľných svätých omšiach.
V sobotu vo farskom kostole v Tvrdošíne o 18.00 bude sláviť svätú omšu náš rodák vdp. František Trstenský, dekan
v Kežmarku, pri ktorej sa nám prihovorí na začiatku Adventu. Po svätej omši bude v PC spoločné stretnutie pri čaji, káve,
nealku, ktoré bude pripravené. Tí, čo zvyknú piecť niečo na nedeľu, môžu priniesť. Tešíme sa na stretnutie.
ZBIERKA NA CHARITU
V Prvú adventnú nedeľu 27.11., bude zbierka na charitu. Doteraz sa zbierky konali spolu i so zvončekom. Aby sa
zachoval úmysel darcu, bude to oddelene. Počas omše bude zvonček a pri odchode z kostola bude zbierka na charitu.
Tak to bude pri každej nasledujúcej zbierke. V ostatné nedele zvonček bude pri odchode z kostola. Pán Boh zaplať za
vašu podporu a modlitby.
ČERVENÁ STREDA
V stredu 23.11. si celý svet pripomína tých, ktorí trpia pre svoju vieru. Červená farba symbolizuje mučeníctvo, preto
sa v tento deň kostoly či budovy rozžiaria načerveno, v tejto farbe môžeme zvoliť aj svoje oblečenie, no predovšetkým
svojou modlitbou chceme prosiť za prenasledovaných pre vieru.
NÁCVIK JASLIČKOVEJ POBOŽNOSTI
V stredu po detskej sv. omši bude prvý nácvik jasličkovej pobožnosti. Pozývame všetky deti i mladších miništrantov.
DUCHOVNÁ OBNOVA FARNOSTI
V našej farnosti sa od 08.12. do 3. adventnej nedele 11.12 uskutoční Duchovná obnova bratov Redemptoristov.
V modlitbách už teraz prosme o milosti pre misionárov a otvorenosť našich sŕdc na Božie dary. Presný program bude
oznámený.
SPOLOČENSTVO SA MODLÍ ZA TEBA
Chcem poďakovať spoločenstvám Spoločenstvo modlitieb za kňazov a Ružencové bratstvo Ruža č.4 zo Štefanova za
ich službu modlitby na Vaše úmysly. Počas tohto týždňa sa bude od 21.11. do 27.11. modliť Miestne bratstvo laikov sv.
Dominika a Spoločenstvo FIAT.
SVIČKA ZA NENARODENÉ DETI
Na účet Fóra života sa odoslalo 800 € z predaja sviečok za nenarodené deti. Pán Boh zaplať za modlitby a podporu.
KNIHA
V sakristii si môžete zakúpiť knihu kňaza Blažeja Rašku: Večný život – vzťahy, ktoré nekončia v cene 8 eur. Kniha
obsahuje životopis kardinála Tomáša Špidlíka a jeho pohľad na eschatológiu – posledné veci v duchu učenia Cirkvi.

