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

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

FARSKÉ OZNAM
PONDELOK/13.9.2021/
Sv. Ján Zlatoústy, spomienka

18:30 zdravie a BP pre Vieru

Povýšenie Svätého kríža, sviatok

6:40 † Jana Graciková
Kaplnka BSJ
16:50 detská - † Anton Konarčík, 1. výročie

STREDA /15.9.2021/

6:30 vlastný úmysel

UTOROK /14.9.2021/

18.30 hod. Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska, slávnosť
ŠTVRTOK /16.9.2021/

8:00 vlastný úmysel
6:40 zdravie Šimonka

Sv. Kornelius, papez a sv. Cyprian,
18:30 zdravie a BP pre Teréziu
biskup, muceníci, spomienka
PIATOK /17.9.2021/

16:50 BP pre Ružu Anny Gužikovej

Sv. Róbert Belarmín, biskup a učiteľ 18:30 mládežnícka - † Jozef, Anna, Anton
Cirkvi, ľub. spomienka
SOBOTA /18.9.2021/
Votívna sv. omša o Panne Márii

8:00 BP pre deti

NEDEĽA /19.9.2021/

6:30 vlastný úmysel

25. nedeľa v Cezročnom období

8:00 vlastný úmysel

(poďakovanie za úrodu)

10:00 gajdovská - za farníkov

24. nedeľa v cezročnom období 2021
Milodary:
Na farské účely obetovali milodar títo darcovia: Ružencové bratstvo pri Kostole BSJ 460 €
a z Ruže Valérie Barčókovej 150 €; z krstu Richarda Sobčáka 100 €, novomanželia
Vonšákoví 100 € a Kvasniakoví 150 € . Pán Boh zaplať všetkým darcom.
Aktivity v týždni:

Chceme sa úprimne poďakovať celému ogranizačnému tímu pod vedením pani Moniky
Beňušovej a Natálie Plevjakovej za prípravu a realizáciu farského podujatia „Bodka za
prázdninami“. Taktiež sa chceme poďakovať sponzorom a všetkým vám, ktorí ste sa

zúčastnili spomínaného podujatia. Nech si prídu prevziať ceny z celebodkovej súťaže
v sakrestii kostola tieto deti: AnnaMária, Tomáš , Tatiana a Jozef Brišovci.
UTOROK (14.9.2021):

Autobus do Šaštína na stretnutie so Sv. Otcom odchádza z Oravskej Polhory o 17:00 a
bude prechádzať cez jednotlivé zastávky.
V utorok začíname pri večernej sv. omši prvá sv. omšu za účasti detí. Počas školského
roka sa chceme venovať téme – Cesta s a za Ježišom. Detský spevokol sa stretne na fare
o 15:45.
STREDA (15.9.2021):
V stredu, piatok a sobotu sú Jesenné kántrové dni (záväzný je iba jeden deň), ktorých
obsahom je poďakovanie za úrodu.
PIATOK (17.9.2021):
V piatok začíname pri večernej sv. omši prvú mládežnícku sv. omšu. Počas školského
roka sa chceme venovať témam z knihy – Tweetuj s Bohom. Na mládežnícku sv. omšu
pozývame predovšetkým birmovancov.
NEDEĽA (19.9.2021):
V nedeľu sa chceme poďakovať za tohtoročnú úrodu. K slávnostnej atmosfére pri sv.
omši o 10:00 prispejú aj gajdoši.
Keďze planujeme termín birmovky na jun 2022, príprava na birmovku začne od piatku
17.9.2021, kedy budeme mať mladeznícku sv. omsu. Na birmovku sa mozu prihlasiť ziaci
8. a 9 rocníka ZS, ktorym odovzdame prihlasku v skole. Ziaci osemrocnych gymnazií, nech
si prihlasku vyzdvihnu na fare. Ak student SS, VS alebo dospely z nasej farnosti chce prijať
sv. birmovania, nech sa nahlasi na fare do konca septembra. Príprava na birmovku bude
prebiehať v ucasti birmovancov na mladezníckej sv. omsi, v spolocnych katechezach raz za
2 tyzdne, v stretnutí v skupinke raz za dva tyzdne, mesacna sv. spoveď, ucasť na sv. omsi
v nedeľu a v prikazany sviatok, jednorazove akcie (duchovna obnova, dobrovoľnícka
cinnosť). Úcasť na podujatiach je potrebne zaznaciť v birmovnícku. Chcel by som poprosiť
rodicov birmovancov k spolupraci a sprevadzaní detí prostredníctvom osobneho príkladu.
Kazdy z birmovancov bude duchovne podporeny modlitbou clenmi ruzencovych
spolocenstiev vo farnosti. Viera je dar, o ktory musíme prosiť a prehlbovať ho.
Aktivity na iných miestach:
Program návštevy pápeža Františka na Slovensku (12. – 15.9.2021):
Pondelok (13.9.2021) – 10:45 stretnutie s knazmi a zasvatenymi...
Útorok (14.9.2021) – 10:30 Bozska liturgia v Presove, 16:00 stretnutie s Romskou
komunitou na Luniku, 17:00 stretnutie s mladezou v Kosiciach
Streda (15.9.2021) – 10:00 sv. omsa zo Sastína
Presný program pápežskej návštevy najdete na www.navstevapapeza.sk a odporucame
stretnutia sledovať cez TV Lux a Radio Lumen. V nedeľu (12.9.2021) o 15:30 sa
z prílezitosti príchodu Sv. Otca na Slovensku rozozvučia zvony vo vsetkych katolíckych
kostoloch.

Z dôvodu možnosti účasti nezaočkovaných pútnikov na stretnutiach so Svätým Otcom
Františkom prichádza Spišská katolícka charita s ponukou testovania nezaočkovaných
pútnikov antigénovým testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší
ako 48 hodín, testovanie sa uskutoční v pondelok 13.9.2021 od 13:00 – 16:00 v dome
Spišskej katolíckej charity v Námestove (budova starej fary, ul. Cyrila a Metoda 318).
Charita zabezpečí kvalifikovaných pracovníkov s tým, že príspevok testovaných pútnikov
bude dobrovoľný.
Farnosť Námestovo v spolupráci s katolíckou organizáciou Rodinkovo vás pozývajú na
program „Amoris pre manželov“. Jedná sa o cyklus motivačných prednášok, ktoré
pozostávajú v sérii 3 stretnutí (10., 17. a 24. októbra 2021) od 16:00 do 19:00 na CZŠ sv.
Gorazda v Námestove. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie
manželského partnera, posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a celkové zlepšenie
vzťahu. Celý program sa nesie v katolíckom duchu. Kvôli zabezpečeniu programu pre deti
a ďalším organizačným veciam je potrebné sa na program prihlásiť najneskôr do
5.10.2021 na stránke www.amoris.sk. Pozývame vás na tento program a vrele ho
odporúčame. Prihláste sa a príďte, tešíme sa na stretnutie s vami.
Oznam:
List diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša - Škola viery:
Milí bratia a sestry!
Úplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery.
Úviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery
v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu,
podarilo. Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému,
poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia
miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na
zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím
viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom
duchovného života.
V námestovskom a zákamenskom dekanáte sa prvé stretnutie uskutoční vo štvrtok
(16.9.2021) vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Sv. omša začína
o 18:00 a po sv. omši o 19:00 začína prvá téma pod názvom: Úvodné poznámky k práci so
Sv. Písmom. Prednášajúcim je o. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom.

OHLÁŠKY:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marián Vorčák, syn Milana a Márie rod. Pacákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Martina Dominová, dcéra Milana a Margity rod. Vorčákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Rabči
12.9. 2021
Marián Bandík, syn Rudolfa a Jany rod. Brišákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Námestove
a
Lucia Košútová, dcéra Vladimíra a Antónie rod. Grobarčíkovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Oravskej Polhore
12.9., 19.9. 2021
Jozef Talaga, syn Jozefa a Janky rod. Garajovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej
Polhore
a
Lenka Kaziková, dcéra Milana a Aleny rod. Bošanovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Kline
12.9., 19.9. 2021
Igor Revaj, syn Miroslava a Daniely rod. Sekulovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej
Polhore
a
Klaudia Madleňáková, dcéra zosn. Radoslava a Margity rod. Bereňovej, narodená v
Trstenej, bývajúci vo Vasiľove
12.9., 19.9. 2021
Tomáš Jagnešák, syn zosn. Rudolfa a Oľgy rod. Kocúrovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Bobrove
a
Martina Štefaňáková, dcéra Františka a Moniky rod. Vnenčákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Oravskej Polhore
12.9., 19.9. 2021
Marek Cvoliga, syn Jozefa a Janky rod. Joňákovej, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Eva Dudová, dcéra Jána a Renáty rod. Pitekovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Rabči
12.9., 19.9., 25.9. 2021

