Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora
Oravská Polhora 490,
029 47 Oravská Polhora

web: www.farnostopolhora.sk
mail: farapolhora@gmail.com
tel.: +421435595 201

FARSKÉ OZNAMy
24. nedeľa v cezročnom období 2022
PONDELOK/12.9.2022/
Najsvätejšieho mena Panny 18:30 † Pavol, Žofia, František Skurčákoví
Márie, ľubovoľná spomienka
6:40 duše v očistci
UTOROK /13.9.2022/
Kaplnka BSJ
Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ
16:50 † rodičia Konhauseroví, Roman
Cirkvi, spomienka
STREDA /14.9.2022/
Povýšenie sv. kríža, sviatok
ŠTVRTOK /15.9.2022/

6:40 † Rastislav Pleviak
18:30 poďakovanie za 50 r Jolany
8:00 vlastný úmysel

Sedembolestnej Panny Márie, 9:30 vlastný úmysel
patrónky Slovenska, slávnosť
11:00 vlastný úmysel
PIATOK /16.9.2022/

6:40 † z rodiny Ďubekovej, Marlengovej

Sv. Kornel – pápež, sv. Cyprián – 18:30 † Jozef, Žofia, Anna, Anton
biskup, mučeníci, spomienka
SOBOTA /17.9.2022/
Spomienka na Pannu Máriu

NEDEĽA /18.9.2022/
25. nedeľa v cezročnom období

8:00 BP a zdravie pre manžela – 60 r
6:30 vlastný úmysel
8:00 za farníkov
9:30 vlastný úmysel
11:00 vlastný úmysel

Milodary:
Na farské účely obetovali tento milodar: z krstu Janky Bachanovej 100 €, z krstu Samuela
Košúta 50 €, z pohrebu † Jána Rusnáka100 €, mladomanželia Skurčákoví 200 €,
mladomanželia Cvoligoví 100 €, Ruža Márie Masničákovej 100 €, Ruža Anny Cubinkovej
150 €, Ružencové bratstvo pri Kostole BSJ 315 €. Pán Boh odplať všetkým darcom.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (11.9.2022)
Po sv. omši o 8:00 požehnáme matky pred pôrodom.

Nedeľná sv. omša o 11:00 z príležitosti spomienky na sv. Huberta bude kvôli počasiu
vo farskom kostole, preto posedenie pri guláši nebude.
O 14:00 bude pobožnosť ku sv. Jozefovi pri Kaplnke sv. Jozefa a o 18:00 stretnutie
lektorov na fare.
UTOROK (13.9.2022)
V utorok bude prvá detská sv. omša v novom školskom roku, ktorá začne o 16:50.
Srdečne pozývame deti na nácvik spevu o 15:45 na fare, pozývame aj nových spevákov.
ŠTVRTOK (15.9.2022)
Povzbudzujeme všetkých farníkov, aby zasvätili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska účasťou na sv. omši (8:00, 9:30, 11:00). V tento deň si spomíname
na minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku.
PIATOK (16.9.2022)
V piatok začíname pri večernej sv. omši prvú mládežnícku sv. omšu v novom školskom
roku. Počas príhovorov sa chceme venovať témam z knihy – Tweetuj s Bohom a príprave
na Svetové stretnutie mládeže do Lisabonu. Pred sv. omšou o 18:00 bude nácvik zboru,
srdečne pozývame aj nových záujemcov.
SOBOTA (17.9.2022)
V sobotu o 18:00 srdečne pozývame mladých na spoločné stretnutie na „letisko“, kedy
vyskúšame nové recepty a pozrieme si zaujímavý film.
NEDEĽA (18.9.2022)
V nedeľu po sv. omši o 8:00 požehnáme snúbencov.
V nedeľu pri sv. omši o 11:00 sa poďakujeme za úrodu a budeme prosiť za nositeľov
tradícií. Na sv. omši budú hrať gajdoši z 11 krajín.
Aktivity neskôr:
V sobotu 15.10.2022 sa organizuje Farská púť do Czenstochovej. Kto má záujem, nech
sa zapíše na papier na stolíku v zadnej časti kostola.
Chceme ponúknuť v našej farnosti na mesiace október a november evanjelizačný kurz –
Objav Krista, ktorí pripravili pátri redemptoristi. Kurz je určený pre dospelých veriacich
z našej farnosti od 18 – 55 rokov, počet účastníkov je obmedzení na 30. Kurz je pozvánkou
na prehĺbenie osobného vzťahu ku Pánu Ježišovi a k vytvoreniu bližších vzťahov vo
farnosti. Stretnutia budú prebiehať v sobotu od 17:30 – 19:30. Prečo by si sa mal
zúčastniť tohto kurzu? Daj svoje srdce do pahreby ohniska Božského Srdca Ježišovho, už
teraz sa priprav na čas misií vo farnosti. Záujemci nech sa zapíšu na papier na stolíku
v zadnej časti kostola.
Aktivity na iných miestach:
Sobášna náuka pre snúbencov bude v sobotu (17.9.2022) o 9:00 v Hasičskom dome
v Rabči. Je možnosť ešte sa prihlásiť.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Michal Mylak, syn Mariana a Ewy Barbory rod. Gustyn, narodený v Jelesni, bývajúci v Korbielowe
a
Adriána Mylak r. Brišová, dcéra Jozefa a Terézie rod. Rusnákovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
11.9., 18.9. 2022
Tomáš Matonog, syn Františka a Margity rod. Pitákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Viktória Nevedelová, dcéra Mariána a Lucie rod. Romaňákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej
Polhore
11.9., 18.9. 2022
Ján Orčík, syn zosn. Ondreja a Márie rod. Tyrolovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Viktória Sotoňáková, dcéra Pavla a Štefánie rod. Srogoňovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskom
Veselom
11.9., 18.9. 2022

Peter Bejdák, syn Peter a Monika rod. Murínovej, narodený v Nitre, bývajúci v Zákamennom
a
Jana Vorčáková, dcéra Jozefa a Janky rod. Grobarčíkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej
Polhore
11.9., 18.9., 25.9. 2022
Jozef Vnenčák, syn Dušana a Márie rod. Kolčákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Monika Brandysová, dcéra Jána a Márie rod. Grižákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Sihelnom
11.9., 18.9., 25.9. 2022
Anton Luscoň, syn Jozefa a Moniky rod. Cvoligovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Emanuela Franeková, dcéra Alojza a Kataríny rod. Polťákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Novoti
11.9., 18.9., 25.9. 2022
Dávid Zboroň, syn Karola a Márie rod. Plevjakovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Nikoleta Feniková, dcéra Martina a Gabriely rod. Graňákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Sihelnom
11.9., 18.9., 25.9. 2022

