RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 543, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 2226, 532 2391
e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
19. február – 25. február 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
21.02. streda
22.02. štvrtok
25.02. nedeľa

Za odpustenie hriechov
Katedra sv. Petra, apoštola
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

(kántry)
(sviatok)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

615h.
615h.
610h.
615 h.
615 h.
700 h.

+ Mária Matyoska
Za Božie požehnanie a zdravie Moniky a jej rodiny
Za členov Večeradla – poďakovanie Bohu
+ Štefan a Štefánia
+ Jozef Planieta ml. a Anna
Za Božie požehnanie a zdravie Štefana jeho rodiny

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1830 h.
1830 h.
1830 h.
1830 h.
1830 h.
1730 h

+ Štefan a Marta
+ Etela, Anna, Ľudovít
+ Ján Frielich
+ otec Miloslav, syn Miloslav
Za Božie požehnanie pre spoločenstvo pátra Pia

nedeľa

730 h.

Za Boží ľud 1030 h. (deti) 1830 h.

MEDVEDZIE

pondelok

1730 h.

+ Jozef

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

1730 h.
1730 h.
800 h.

+ Anna Orčová
+ Jozef

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

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

+ Tomáš a Helena
+ Jozef a Katarína
+ Ondrej a Anna, Jozef a Apolónia

TVRDOŠÍN

(adorácia+ moder. ador.)
(kríž. cesta o 18.00 h.)
(kríž. cesta o 14

30 h.

)

(kríž. cesta po sv. omši)

ŠTEFANOV
(kríž. cesta po sv. omši)

(kríž. cesta po sv. omši)

FARSKÉ OZNAMY
UPRATOVANIE KOSTOLA
Úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol. V tomto týždni v piatok po večernej sv. omši prosíme
o upratovanie kostola veriacich...

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
V dnešnú nedeľu obetujeme modlitbu krížovej cesty vo farskom kostole o 14:30 h. za manželov. Počas pôstneho
obdobia si majú kresťania viac uvedomiť a pripomenúť utrpenie Ježiša Krista cez modlitbu Krížovej cesty, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky. Preto prosíme veriacich, aby sa zapojili do prípravy a modlitby tejto pobožnosti. Jednotlivé
pôstne nedele budeme modlitbu krížovej cesty obetovať za jednotlivé stavy a to takto:
budúcu nedeľu 25. februára 2018
za starých rodičov
18. marec 2018
za rodiny
04. marec 2018 za kňazov a rehoľníkov
25. marec 2018
za mladých
11. marec 2018 za deti

ZBIERKA
V dnešnú nedeľu 18.02. bola jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať. Vďaka aj za vašu štedrosť pri zbierke Boj proti
hladu, činila 2130 eur, zbierka na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi činila 342 eur.

KÁNTRY
Tento týždeň máme v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU
V piatok 23.02. pokračujeme v sviečkovom pochode s modlitbou posvätného ruženca po skončení večernej svätej
omše, ktorá začína o 18.30 h. Súčasne môžete podpísaním petície „Zastavme zlo z Istanbulu“ odmietnuť ratifikáciu Istambulského dohovoru a šírenie gender ideológie. Hárky budú vo farskom kostole pri východe smerom k námestiu.

DEŇ MODLITBY A PÔSTU ZA POKOJ
Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej
republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.
Drahí veriaci, Slovenská katolícka charita pripravila na pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička
pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné
pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete
premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom
a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 tisíc Eur, vďaka
ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a odborné učebne, kde ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku
vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček - hudobné CD, ktoré pripravili
deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú k dispozícii v
sakristii kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk).

ADORÁCIA
Pozývame na celonočnú adoráciu za kňazov a nové duchovné povolania v piatok 23.2.2018 po ukončení sviečkového
sprievodu, do 6.00 hod ráno v sobotu už tradične v Kostolíku sv. Anny na Medvedzí.

MODLITBA V DUCHU TAIZÉ
Pozývame vás spoločne sa priblížiť k Bohu meditáciou Božieho slova a vzdávaním vďaky a chvály piesňami z Taizé.
Modlitbové stretnutie v duchu Taizé sa uskutoční v soboty 24.2. a 10.3.2018 v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Štefanove
o 18.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

