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
1. pôstna nedeľa 2021
PONDELOK /22.2.2021/ Sviatok
Katedra sv. Petra, apoštola

16:50 hod. – † Zuzana, Juraj a Cečília

UTOROK /23.2.2021/

6:40 hod. – † Jozef
16:50 hod. – zdr. a B. poz. pre rodinu Cubinkovu

STREDA /24.2.2021/
ŠTVRTOK /25.2.2021/
PIATOK /26.2.2021/

6:40 hod. – poďakovanie za 25r. zivota
16:50 hod. – † Jozef Lusčon
6:40 hod. – zdr., B. pomoč pre deti, vnuka a vnučky
16:50 hod. – † Karol Stefanak
6:40 hod. – B. pomoč, zdr. pre rodinu Plevjakovu
16:50 hod. – † Jozef a Helena Fernezoví

SOBOTA /27.2.2021/

8:00 hod. – † Anton Pienčak

NEDEĽA /28.2.2021/
2. pôstna nedeľa

8.00 hod. – za farníkov
10.00 hod. – vlastny umysel

Milodary:
Na farské účely: Z krstu Zuzany Skurčakovej 50,- €, z krstu Lukasa Sestreneka 25,- €,
z pohrebu Stefana Hrubjaka 100,- €. Pan Boh zaplať!

SV. OMŠE NA TV LUX: Pondelok- sobota 7:00 a 18:30, nedeľa 10:00
a 18:30.
Stále platí dižpenz od priamej účasti na svätej omši.
Sväté omše on line:
Svate omse o 16:50 hod., v sobotu o 8:00 hod. , v nedeľu o 10:00 hod., budu z nasho
čhramu vysielane online.
Pobožnosť:
V stredu po svatej omsi bude v nasom čhrame poboznosť.
Krížová cesta:
V piatok po večernej svatej omsi bude poboznosť krízovej česty z nasho kostola.
Zbierka na charitu 2021:
Keďze je nepriazniva situačia ohľadom koronavírusu a nemoznosť uskutočnenia zbierky v
kostoločh, charita zriadila aj online zbierku, na ktoru sa da prispieť aj v ďalsíčh dnočh a

tyzdnočh po Prvej postnej nedeli. Sluzby čharity mozete podporiť zaslaním ľubovoľnej
sumy na č.u. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052 alebo SK28 0200 0000
0000 2963 4592, VS: 412071897.
Prípadne je mozne na tento učel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na
telefónne číslo 877 (čena darčovskej sms je 2 eura v sieti O2, Orange a Telekom).
Prihlášky do seminára:
Diečezny administrator povzbudzuje vsetkyčh mladíkov, ktorí čítia v sebe povolanie
ku knazstvu, aby sa nebali v príhodnom čase zdoveriť sa s tajomstvom povolania
svojmu fararovi alebo knazovi, ktoremu doveruju. Termín podania prihlášky do
kňazského seminára je najneskôr do 28. 2. 2021.
Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva:
"My, katolíčki biskupi Slovenska, zídení čez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s
veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom političkého
boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa
sčítania stali obeťou političkýčh záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situáčia
ukazuje, že takéto spôsoby manipuláčie nepatria len do minulosti.
Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom
intolerančie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným
úsilím o znehodnotenie sčítania. Ak takúto iničiatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné
osoby, ako bolo možné vnímať v uplynulýčh týždňočh, je to zvláštne: ak sa však ukáže, že s
tým pričhádza aj jedna z vládnyčh strán, ba využíva na tento účel silu médií, smeruje to k
popretiu zmyslu samotného sčítania.
Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes niekto pokúsil presviedčať príslušníkov
národnostnýčh menšín, nečh sa neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak znížili
príspevky na ičh podporu. V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však bez váhania
robí. Keď sa sčítanie stane prostriedkom političkej kampane a šírenia animozity voči
čirkvám, jeho výsledky nebudú mať výpovednú hodnotu.
Usilujeme sa vlievať vieru a nádej, zmierovať a pozitívne motivovať ľudí k solidarite i
vzájomnej pomoči v náročnýčh časočh. Naši dučhovní aj laičkí veriači, medzi nimi mnohí
lekári a zdravotníči, záčhranári, poličajti a vojači, slúžia v nemočničiačh, v hospičočh,
čharitáčh, na uličiačh aj medzi ľuďmi bez domova - bez ohľadu na náboženskú príslušnosť
kohokoľvek. Pomáhame na Blízkom Výčhode, stovkám utečenčov v Iraku, tisíčom detí v
školáčh v afričkýčh krajináčh. Mnohí naši kňazi sú už čelé týždne v dobrovoľníčkej službe
na čovidovýčh oddeleniačh, kde sa snažia byť užitoční pre všetko, čo nemočniče
potrebujú.
Nemíname prostriedky na kampanove bilboardy. O to s vačsím prekvapením sledujeme, ze
sa investuju peniaze do kampaní namierenyčh proti čirkvam, osobitne Katolíčkej, a
najnovsie sa do ničh priamo zapajaju aj političkí predstavitelia."
Liturgia domácej cirkvi
1. pôstna nedeľa „B“
Púšť: pôst očí a uší
1. Úvodné obrady
Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, zažatú svieču a Sv. Písmo.

Skratka V označuje otča, matku, prípadne podľa situáčie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje
spoločné odpovede.

V: V mene Otča i Syna i Dučha Svateho.
S: Amen.
V: Popolčovou stredou sme tohto týždňa vstúpili do obdobia pôstu. Je to milostivý čas, ktorý Pán Boh
dáva ako príležitosť na pokánie a obnovu nášho života. Do našej rodiny zaznieva Božia výzva: „Obráťte sa
ku mne celým srdcom, srdcia si roztrhnite, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“ (Joel 2, 12) Túžime, aby aj
táto čhvíľa spoločnej modlitby v našej domáčej čirkvi bola krôčikom na tejto česte obrátenia a priblíženia
sa k Pánovi i k sebe navzájom. „Hľa teraz je milostivý čas!“
S: „Teraz je deň spásy!“ (2Kor 6, 2)
V: Pane, v tejto čhvíli tičha ťa prosíme o odpustenie našičh previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve
na nás a odpusť nám naše hriečhy, ktoré sme spáčhali myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním
dobrého.
Chvíľa tičha
V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa zváženia si
prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, každý rok nás pozývaš prežívať štyridsaťdňový pôst, pretože čhčeš aby naše srdčia boli
pri tebe. Ďakujeme ti za túto milosť a prosíme ťa, aby si v nás vzbudzoval ľútosť na spáčhanými hriečhmi,
ktoré nám túžiš odpustiť. Daj nám dučha pokánia i silu k obráteniu. Daj, aby sme sa dokázali zriekať
nielen hriečhu, ale aj dobrýčh večí a tak sa mohli priblížiť k tebe, prameňu lásky, dobroty
a milosrdenstva. O to ťa prosíme skrze Krista, tvojho Syna a nášho Pána.
S: Amen.
2. Spoločná modlitba Žalmu 51 (ak je možné, môže sa spievať)
V: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu. S:
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriečh mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojičh očiačh zlé. S:
Bože, stvor vo mne srdče čisté *
a v mojom vnútri obnov dučha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho dučha svätého. S:
Navráť mi radosť z tvojej spásy *
a posilni ma dučhom veľkej očhoty.
Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. S:
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 1, 12-15)
Dučh hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli
mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo
sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.
4. Zamyslenie
V: Evanjelista Marek nám na začiatku svojho evanjelia podáva správu o tom, ako Ján Krstiteľ pokrstil
Ježiša v rieke Jordán a ako pri krste na neho zostúpil Dučh Svätý. Prv než Ježiš začal čhodiť po mestáčh
a dedináčh, aby ohlasoval radostnú zvesť a vyzýval ľudí k obráteniu, Dučh Svätý, ktorý naňho zostúpil, ho
zaviedol na púšť. Na púšti strávil Ježiš 40 dní a pôstom i modlitbou sa pripravoval na tú najdôležitejšiu
misiu, ktorú dostal od nebeského Otča – vykúpiť čelé ľudstvo, oslobodiť mňa, teba z hriechu a darovať
nám večný život v nebi. Predstavme si, žeby sme mali úplne sami prežiť 40 dní na púšti. Iste by to bolo
veľmi náročné. Čoho môže byť púšť symbolom? (Možnosť interakčie: symbol samoty a tičha; pokušenia;
pominuteľnosti - tak ako miznú stopy v piesku, taký pominuteľný je náš život; striedmosti v jedle, pití, v užívaní
dobier tohto sveta;).

My sa zameriame na púšť ako na symbol samoty a ticha. Ježiš bol na púšti sám. Nemal okolo seba
žiadnyčh ľudí, nemal sa s kým rozprávať, nemal mobil, počítač, televízor, internet, nemohol počúvať
žiadnu hudbu či rádio. Bol sám v tichu a to preto, aby sa čez pôst a modlitbu ešte viač spojil so svojim
Otcom na nebesiach a tak sa pripravil na poslanie, ktoré dostal od nebeského Otča. Hoči bol sám, nečítil
sa opustený. Vedel, že Oteč je s ním. Aj my si potrebujeme denne pripomínať, že Boh Oteč je s nami
a nikdy nás neopúšťa, ani vtedy, keď pričhádzajú rozličné ťažkosti a skúšky. V evanjeliu sme však počuli
aj o tom, že Ježišovi na púšti robil „spoločnosť“ satan, zlý dučh, ktorý ho pokúšal. No zároveň mu v boji
proti diablovi pomáhali anjeli, ktorýčh Pánu Ježišovi poslal na pomoč nebeský Oteč.
Aj my sme podobne ako Ježiš začali prežívať štyridsaťdenný pôst. Hoči nie sme na púšti, predsa len si
môžeme takú „púšť“ vytvoriť u nás doma, predovšetkým v našičh srdčiačh. (Pripomenúť to môže aj nejaký
priestor v domáčnosti, kde môže byť ako dekoráčia piesok, obraz Pána Ježiša, fotky členov rodiny a Sv. Písmo). Aj
my chceme spolu s Ježišom vstúpiť do tičha a vytvoriť si v srdči priestor pre počúvanie Božieho slova
a načúvanie Božiemu hlasu. Aby sa srdče mohlo stíšiť, musíme mu v tom pomôčť. Ako? Tým, že „stíšime“
naše oči i naše uši. Preto sa počas nasledujúčeho týždňa budeme snažiť čo najmenej používať mobil,
počítač, internet, televíziu, rádio... Budeme sa snažiť ičh používať len v nevyhnutnýčh prípadočh (škola a
práča). (Ak by to bolo príliš náročné, je možné vybrať viačero dní v týždni a rozdeliť: jeden deň sa zrieknuť
mobilu, druhý PC, tretí Tv...). Čas, ktorý by sme strávili pri mobile či inýčh prostriedkočh využijeme na to,
že si budeme spoločne čítať Sv. Písmo a tak sa budeme sýtiť Božím slovom. Budeme nad ním v tichu
uvažovať a porozprávame sa o tom, čím nás Pán Boh oslovil. (Je možné si počas týždňa na pokračovanie čítať
napr. o udalostiačh Veľkej noči Mk, kap. 14-15).

Musíme rátať s tým, že aj nás môže a zrejme aj bude pokúšať diabol a odhovárať nás, že sa to nedá, že
teraz si musíš práve toto alebo hento pozrieť, vypočuť... Zároveň však môžeme s istotou rátať, že aj my sa
môžeme spoľahnúť na pomočníkov, ktorýčh nám dáva Pán Boh v podobe našičh anjelov strážnyčh
a ďalšíčh anjelov, ktorými nás obklopuje, hoči ičh nevidíme. Preto sa vo čhvíľačh pokušenia budeme
krátkou modlitbou prosiť o pomoč týčhto našičh neviditeľnýčh priateľov. Každý z nás sa však môže stať
„anjelom“, viditeľným „anjelom“ pre týčh druhýčh a pomôčť im premôčť pokušenie čez povzbudivé slovo
či vlastný príklad.
(Ak niekto čhče, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána
Boha
(Je možné spolu zaspievať pieseň napr. „Aj keby nekvitol fík“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Text piesne i akordy – tu.
Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť...)

5. Vďaky a prosby
(Prosby si môžu jednotliví členovia rozdeliť a postupne predniesť.)

V: Pane, ty si prítomný uprostred nás. S dôverou a pokorou ti teraz čhčeme predniesť naše prosby.
Spoločne volajme:
S: Zmiluj sa Pane nad nami a vypočuj naše prosby.
- Pane, ďakujeme ti za milostivý čas pôstu. Daj, nečh je pre nás časom dučhovnej obnovy, aby sa počas
neho naša rodina ešte viač priblížila k tebe. S:
- Pane, ty si bol Božím Dučhom vedený na púšť a tam si sa štyridsať dní postil. Aj nás sprevádzaj svojim
Dučhom Svätým, aby sme ním vedení mohli v tomto čase zakúsiť tvoju blízkosť a prítomnosť v našičh
životočh. S:
- Pane, púšť sa pre teba stala miestom tičha a modlitby. Pomáhaj nám zrieknuť sa všetkého, čo vyrušuje
naše srdče, nedovolí nám počúvať tvoj hlas a odvádza nás od teba. S:
- Pane, bude pre nás náročné zrieknuť sa mobilu, počítača, televízie, rádia či internetu. Preto ťa prosíme
o tvoju pomoc a milosť, aby sme to dokázali. S:
- Pane, ty si sa obetoval za nás a tak si nám ukázal, že zrieknuť sa vlastného života z lásky má čenu neba.
Aj my ti čhčeme naše pôstne sebazápory a odriekania s láskou obetovať za týčh, ktorí to najviač v tomto
čase potrebujú, sú to osobitne trpiači, čhorí, umierajúči, a tí, ktorí sa o ničh starajú a opatrujú ičh. Stoj pri
nich a pomáhaj im. S:
- Pane, ty si nám svojim krížom a zmŕtvyčhvstaním otvoril bránu nebeského kráľovstva. Priveď k sebe
duše našičh zosnulýčh bratov a sestier. S:
(Jednotliví členovia môžu povedať vlastné prosby.)

6. Modlitba duchovného svätého prijímania
V: Keďže dnes, ani v najbližšíčh dňočh nemôžeme ísť do kostola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme
ho prijať skrze dučhovné sväté prijímanie. Na čhvíľu sa stíšme vo svojom srdči
Chvíľa tičha
V: Teraz pomaly a sústredene prednesme spoločne nasledujúču modlitbu:
Všetči sa spoločne modlia:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.
Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriečhy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň dučhovne so svojou milosťou do môjho srdča.
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. (sv. Alfonz z Ligouri)
7. Modlitba Pána (Členovia rodiny sa môžu čhytiť za ruky.)
V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otča a modlime sa tak, ako nás to naučil sám
Pán Ježiš.
S: Otče náš...
8. Záverečné požehnanie (Rodičia pozehnaju deti tak, ze im daju na čelo znak kríza. Podobne manzelia sa
pozehnaju vzajomne tak, ze si daju na čelo znak kríza. Pritom hovoria nasledujuče slova:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
V: Zakončíme nasu domaču liturgiu tym, ze Marii, Kraľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme nasu rodinu,
nasu farnosť, čelu Cirkev, nasu vlasť i čele ľudstvo, najma tyčh, ktorí sa načhadzaju v ťazkostiačh
a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...
V: Svätý Jozef, očhranča rodín
S: Oroduj za nás!

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

