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 FARSKÉ OZNAMY 
27. marec – 02. apríl 2023 

 LITURGICKÝ KALENDÁR                               

02.04.  nedeľa             PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA       

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

TVRDOŠÍN           pondelok    615h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Janku  
                                   utorok 615h. + Alojz 
                                  streda 615h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Dušana a Evu  
celodenná adorácia  štvrtok 615h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Oľgu 
 piatok    615h. + Valerián Bakoš 
prvá sobota sobota 700h. + Viktória a Jozef 

 
      

 pondelok   1830h. + Radovan a Margita Bebej 

 utorok   1830h. Za dar viery pre Jána 
16.30 krížová cesta, pre deti streda   1700h.             + Vladimír 

 štvrtok   1830h. + Ján, Aladár a Jozefína 
18.00 krížová cesta piatok   1830h. +Ľubomír Hrkeľ 

  sobota   1800h na úmysel celebranta 

 
 nedeľa   700h. 900h. prenos    1100h.  Za účasti mládeže       1830h. 
 

 
 

   

    

MEDVEDZIE  pondelok 1730h. + Monika Krivdová - výročná 
    

KRÁSNA HÔRKA   streda 1730h. + Pavla Švidroňová 
17.00 krížová cesta piatok 1730h. + František a Jozef 

 nedeľa 800h.  
    

ŠTEFANOV utorok 1730h. Za Božie požehnanie rodiny Jozefa Pindiaka 
17.00 krížová cesta, pre deti štvrtok 1730h. Za Božie požehnanie a zdravie pre Petra s rodinou 
prvá sobota sobota 700h. + Ivan Poláčik   
 nedeľa 930h. krížová cesta po sv. omši 

 

FARSKÉ OZNAMY   

ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM 
     Dnes je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom (počas sv. omše zvonček). Pán Boh zaplať. 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
      Pobožnosti krížovej cesty budú v tomto týždni vo farskom kostole v stredu o 16.30 s deťmi, piatok o 18:00 
a v nedeľu o 14:30; v Krásnej Hôrke v piatok o 17.00, v Štefanove vo štvrtok o 17.00 a v nedeľu po sv. omši. Jednotlivé 
pôstne nedele budeme modlitbu krížovej cesty obetovať za jednotlivé stavy a to takto:  
      dnes za rodiny  02. apríl 2023  mladých za mladých 
     V piatok 31.03. bude nočná krížová cesta na Magurku, ktorá bude obetovaná za mladých našej farnosti. Začiatok 
o 21.00 v kostole v Štefanove. Po krížovej ceste bude agape v sále v hornej časti Štefanova. Všetkých srdečne 
pozývame. 

 

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV 
     Pozývame starších miništrantov na stretnutie do pastoračného centra v stredu 29.03. po detskej sv. omši. 
 

 



DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MUŽOV S JÁNOM BUCOM 
     Spoločenstvo mužov sv. Jozefa z Tvrdošína pozýva na Pôstnu duchovnú obnovu pre mužov, ktorú bude viesť  kňaz o. 
Ján Buc. DO bude v sobotu 1. apríla 2023 so začiatkom o 13:30 v  Pastoračnom centre. Nie je potrebné sa prihlasovať. 
Všetci - mladí i starší muži ste srdečne pozvaní! Program bude ukončený sv. omšou o 18:00, ktorá už bude pre všetkých. 

 

POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM 
     Na budúcu nedeľu 02.04.2023 bude na záver sv. omše o 9.00 a 11.00 požehnanie matiek pred pôrodom. Prosíme 
mamičky, ktoré chcú prijať toto požehnanie, aby pred svätou omšou prišli to oznámiť kňazovi do sakristie.  

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU 
     Tvrdošín: ranné spovedanie:      pondelok až piatok od 5.45 a počas sv. omše 
          večerné spovedanie:   pondelok: od 17.30 a počas sv. omše  
          utorok: od 17.30 a počas sv. omše 
          streda: od 15.00 h. do 16.30 h 
          štvrtok: od 16.00 h. do 18.00 h 
          piatok sa vo farskom kostole večer nespovedá !  
 

     Krásna Hôrka:     piatok od 15.30 do 16.30 
     Štefanov:         piatok od 19.15 do 20.30   (6 kňazov)        
     Tvrdošín:             sobota 01.04. od 9.00 h. do 12.00 h  
                                  od 13.30 h. do 15.30 h. (11 kňazov) 
     Nižná:        nedeľa 02.04.  od 14.00 h. do 17.00 h 
 

     Pozývame všetkých, aby prijali sviatosť zmierenia a takto sa pripravili na slávenie veľkonočných sviatkov. Prosíme, aby 
ste si svätú spoveď nenechávali na poslednú chvíľu, ale využili možnosť aj počas týždňa a hlavne v sobotu, kedy 
spovedáme 11 kňazi. 
     Chorých navštívime budúci týždeň v pondelok a utorok vo zvyčajnom čase. Tých chorých, ku ktorým nechodievame 
pravidelne na prvé piatky, nahláste do nedele 02.04. v sakristii kostola v Tvrdošíne a Štefanove. Pri návšteve udelíme im 
aj pomazanie chorých. Pre ostatných chorých budeme pomazanie vysluhovať vo Svätom týždni; v Štefanove v utorok 
04.04. a v Tvrdošíne v stredu 05.04.2023. 

SPOLOČENSTVO SA MODLÍ ZA TEBA 
     Ďakujeme spoločenstvám Ružencové bratstvo časť Tvrdošín a Ružencové bratstvo zo Štefanova R1. za ich službu 
modlitby na Vaše úmysly. Počas tohto týždňa sa bude od 27.03. do 02.04. modliť Ružencové bratstvo časť Medvedzie a 
Ružencové bratstvo R2 zo Štefanova.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


