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
25. nedeľa v cezročnom období 2022
PONDELOK/19.9.2022/
Pondelok v cezročnom období
UTOROK /20.9.2022/

18:30 BP a zdravie pre rodinu
Dubaš ákovú , Skurč ákovú
6:40 † Albı́n, Rastislav Pleviak
Kaplnka BSJ

Huberovú ,

Sv. Andreja Kima Taegona a
spoločníkov, kňaz a mučeníci, 16:50 † Já n, Jana Grajciarovı́
spomienka
STREDA /21.9.2022/

6:40 † Pavol, Johana Stefaň á kovı́

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista,
18:30 BP a zdravie pre Annu
sviatok
BP a zdravie pre Adrianu (Spiš ské Podhradie)

ŠTVRTOK /22.9.2022/
Štvrtok v cezročnom období
PIATOK /23.9.2022/
Sv. Pio z Pietrelciny,
spomienka

18:30 † Anton, Pavol Rusná kovı́
Po sv. omši adorácia
6:40 vlastný ú mysel

kňaz, 18:30 BP a dary Ducha Svä té ho pre rodinu
8:00 Poďakovanie za 45 r sobá š a Jozefa a Anny

SOBOTA /24.9.2022/
Poďakovanie za úrodu

NEDEĽA /25.9.2022/
26. nedeľa v cezročnom období

13:00 sobášna sv. omša
16:00 sobášna sv. omša
6:30 vlastný ú mysel
8:00 vlastný ú mysel
9:30 vlastný ú mysel
11:00 za farnı́kov

Milodary:
Na farské ú č ely obetovali tento milodar: z krstu Petra Bernaťá ka 70 €, z krstu Jú lie
Fidrikovej 50 €, Ruž a Má rie Garajovej 200 € a 200 € na liturgické ú č ely. Pá n Boh odplať
vš etký m darcom.

Aktivity v týždni:
NEDEĽA (18.9.2022)
V nedeľu po sv. omš i o 8:00 požehnáme snúbencov.
V nedeľu pri sv. omš i o 11:00 sa poďakujeme za úrodu a budeme prosiť za nositeľov
tradícií. Na sv. omš i budú hrať gajdoš i z 11 krajı́n.
UTOROK (20.9.2022)
V utorok bude detská sv. omša pred ň ou nácvik spevu o 15:45 na fare.
STREDA (21.9.2022)
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni (zá vä zný je iba jeden deň ), ktorý ch
obsahom je poďakovanie za ú rodu.
ŠTVRTOK (22.9.2022)
Raná sv. omša vo štvrtok nebude kvô li diecé znym rekolekciá m kň azov v Spiš skom
Podhradı́. Umysel rannej sv. omš e pá n fará r odslú ž i pri sv. omš i s otcom biskupom.
PIATOK (23.9.2022)
V piatok po sv. omš iach si mô ž ete uctiť relikvie pátra Pia.
Od piatku začı́na Trojdnie - modlitby matiek s nasledujú cim programom: v piatok sa
bude modliť krı́žová cesta o 17:30 v Kaplnke BSJ, v sobotu o 7:00 modlitba posvä tné ho
ruž enca a v nedeľu o 15:00 adorá cia vo farskom kostole.
V piatok bude mládežnícka sv. omša a pred ňou nácvik spevu o 18:00 v kostole.
Po več ernej sv. omš i v piatok pozý vame účastníkov Detského farského tábora, aby si na
letisku cez prezentá ciu pripomenuli neopakovateľnú atmosfé ru tá bora.
NEDEĽA (25.9.2022)
V nedeľu o 11:00 bude sv. omša s rodinami s príhovorom pre rodiny.
Aktivity neskôr:
Pripravujeme v naš ej farnosti na mesiace októ ber a november evanjelizačný kurz –
Objav Krista. Kurz je urč ený pre dospelý ch z naš ej farnosti vo veku 18 – 55 rokov, poč et
ú č astnı́kov je obmedzenı́ na 30. Stretnutia budú prebiehať v sobotu od 17:30 – 19:30.
Prečo by si sa mal zúčastniť tohto kurzu? Svá bka je už vykopaná ! Dalš ı́m dô vodom je to,
ž e sa ľahko dostaneme do koľajı́ ľahostajnosti vo viere a naš e srdce ochladne, preto
potrebuješ vykročiť. Taktiež sú č asná situá cia priná š a do ná šho ž ivota veľa obá v a strachov,
preto potrebuješ viac zakoreniť svoju vieru. Zá ujemci nech sa zapı́šu na papier na stolı́ku
v zadnej č asti kostola.
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
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
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
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
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
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
18.9., 25.9. 2022

Martin Lukačovský, syn Martina a Zuzany rod. Mokošákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Zubrohlave
a
Lenka Vorčáková, dcéra Milana a Márie rod. Pacákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
18.9., 25.9., 2.10.2022

