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FARSKÉ OZNAMy
26. nedeľa v cezročnom období 2022
PONDELOK/26.9.2022/
Pondelok v cezročnom období

16:50 † Ján Heretik, 1. výročie

UTOROK /27.9.2022/

6:40 BP a zdravie pre deti a ich rodiny
Kaplnka BSJ

Sv. Vincent
spomienka

de

Paul,

kňaz,

6:40 BP a zdravie pre Elenu

STREDA /28.9.2022/
Spomienka na sv. Jozefa

16:50 † Teré zia
6:40 † Pavol, Anna

ŠTVRTOK /29.9.2022/
Sv. Michal, Gabriel,
archanjelov, sviatok

Rafael, 16:50 † Vendelı́n
Po sv. omši adorácia
6:40 † Má ria, Anton Rusná kovı́

PIATOK /30.9.2022/
Sv. Hieronym, kňaz
Cirkvi, spomienka

16:50 BP pre Danielu

a učiteľ 18:30 BP a zdravie pre rodinu Masnič ákovú

SOBOTA /1.10.2022/

7:00 za ž ivý ch a zosnulý ch č lenov Ruž encový ch
spoloč enstiev

Fatimská sobota

15:00 sobášna sv. omša

NEDEĽA /2.10.2022/
27. nedeľa v cezročnom období

6:30 vlastný ú mysel
8:00 za farnı́kov
9:30 vlastný ú mysel
11:00 vlastný ú mysel

Milodary:
Na farské ú č ely obetovali tento milodar: z krstu Karolı́ny Zboroň ovej 50 €, z krstu
Kristiá na Vorč áka 50 €, z pohrebu † Heleny Cunevovej 100 €, mladomanž elia Mylak 200 €,
mladomanž elia Matonogovı́ 100 €. Pá n Boh odplať vš etký m darcom.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (15.9.2022)
V dneš ný deň je duchovný most s kňazským seminárom. Chceme vá s poprosiť, aby ste
vo svojich modlitbá ch pamä tali na bohoslovcov, predstavený ch v kň azskom seminá ri a na
povolania do zasvä tené ho ž ivota.

V nedeľu o 11:00 bude sv. omša s rodinami s príhovorom pre rodiny.
O 15:00 v rá mci trojdnia – modlitby matiek bude adorácia.
PONDELOK (26.9.2022)
Keďž e sa blı́ži zač iatok októ bra posúvame večerné sv. omše na 16:50. V piatok zostá va
sv. omš a na 18:30.
UTOROK (27.9.2022)
V utorok bude detská sv. omša pred ň ou nácvik spevu o 15:45 na fare. Chceme prosiť
rodič ov prvoprijı́majú cich detı́, aby aspoň 2 mamy zostali vpredu medzi deťmi a v prı́pade
potreby ich usmernili. Dakujeme za porozumenie.
PIATOK (30.9.2022)
V piatok bude mládežnícka sv. omša a pred ňou nácvik spevu o 18:00 v kostole.
SOBOTA (1.10.2022)
Služ bu pri modlitbe sv. ruž enca na fatimskej sobote má Ruža Jany Tarčákovej.
Po sv. omš i si mô ž ete uctiť relikvie sv. Terézie z Lisieux.
V sobotu o 18:00 srdeč ne pozý vame mladých na spoločné stretnutie – „Pozri sa na to
inak“. Tento krá t si zahrá me hry a strá vime večer rô znymi aktivitami. Teš ı́me sa na vá s!
NEDEĽA (2.10.2022)
V mesiaci októ ber vá s pozý vame ku modlitbe sv. ruž enca pred sv. omš ou. Taktiež vá s
pozý vame každú nedeľu v októbri o 14:00 na ružencovú pobožnosť pred vystavenou
Eucharistiou. Poprosili by sme ruž encové spoloč enstvá , aby zabezpeč ili služ bu pri
modlitbe sv. ruž enca. Povzbudzujeme vá s, aby ste sa modlili sv. ruž enec aj vo svojich
rodiná ch. Modlitbou sa naš e viera prehlbuje.
Aktivity neskôr:
Ako sme už oznamovali, v našej farnosti pripravujeme na mesiace október a november
evanjelizačný kurz – Objav Krista. Kurz je určený pre dospelých z našej farnosti vo veku
18 – 55 rokov. Stretnutia budú prebiehať v sobotu od 17:30 – 19:30. Prečo by si sa mal
zúčastniť tohto kurzu? Najmladšia generácia sa opiera o svedectvo viery dospelých,
preto potrebuješ žiť z osobného vzťahu s Pánom Ježišom. Ak máš obavy z ponúknutého
programu, príď na prvé stretnutie a presvedč sa. Manželia sa môžu dohodnúť, kto z nich
bude kurz navštevovať. Záujemci nech sa zapíšu na papier na stolíku v zadnej časti
kostola.
Aktivity na iných miestach:
V Námestove v priestoroch Saleziánskeho strediska sa uskutoční Kurz symptotermálnej
metódy porozumenia plodnosti a plánovania rodičovstva 10.10.2022 o 17:00. Ostatné
informácie sú na výveske.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
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
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
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
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
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
25.9., 2.10.2022
Milan Hrubjak, syn Milana a Aleny rod. Revajovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Natália Vargončíková, dcéra Mariana a Jany rod. Božeňákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Rabči
25.9., 2.10., 9.10.2022

