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
2. Veľkonočná nedeľa 2021
PONDELOK /12.4.2021/
UTOROK /13.4.2021/
STREDA /14.4.2021/
ŠTVRTOK /15.4.2021/
PIATOK /16.4.2021/

18:30 hod. – zdr. á B. poz. pre deti s rodinámi
6:40 hod. – † Jozef, Jozef á Jozef
18:30 hod. – † Jozef Várgoncík
6:40 hod. – zdr. á B. poz. pre rod. Mlynárcíkovu
18:30 hod. – † Mirosláv á Alzbetá
6:40 hod. – zdr. á B. poz. pre Moniku
18:30 hod. – † Anton, Anná, Károl, Elená Vorcákoví
6:40 hod. – † Jozef Mlynárcík
18:30 hod. – † syn á mánzel Plevjákoví

SOBOTA /17.4.2021/

8:00 hod. – B. poz. pre rodinu Pádusnákovu

NEDEĽA /18.4.2021/
3. Veľkonočná nedeľa

8:00 hod. – zá fárníkov
10:00 hod. – vlástny umysel

Milodary:
Z krstu Sáry Kutlákovej dárováli 100,-€, z ruže Jánky Hrubjákovej 100,-€, z ruže
Terézie Márlengovej ná fárské účely 100,-€ á pre Jánká Piátáká 100,-€,
mládománželiá Gogoľákoví dárováli 100,-€. Pán Boh zápláť.
Nedeľa Božieho milosrdenstva:
Kázdy, kto si v tento den pri verejnom vystávení obrázu v kostole álebo v káplnke
uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv. spoveď; sv. prijímánie;
modlitbá ná umysel Sv. Otcá á vylucenie priputánosti i k ľáhkemu
hriechu), pomodlí sá Modlitbu Pána a Verím v Boha, pridá k tomu nábožný
vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, moze získáť uplne odpustky pre sebá,
álebo pre duse v ocistci.
Pozvanie k modlitbe:
V nedeľu 11. áprílá nápoludnie sá ná desáť minut rozozneju zvony kátolíckych
kostolov ná Slovensku, áby veriácich pozváli k modlitbe zá tych, ktorí zomreli ná
ochorenie Covid-19 i zá vsetky ostátne obete pándemie. V tuto nedeľu bude
Kátolícká cirkev sláviť Nedeľu Bozieho milosrdenstvá, ktorá závrsuje

Veľkonocnu oktávu. Práve tuto nedeľu biskupi vybráli, áby prosili o Bozie
milosrdenstvo pre zosnulych á o Boziu pomoc pre pozostálych. Spišský
diecézny administrátor prosí, áby sá nápoludnie v nedeľu 11. áprílá spustili ná
desáť minut zvony vo vsetkych fárnostiách á veriácich pozyvá k modlitbám ná
tento umysel.
Zbierka „Boží hrob“ :
Kresťánske spolocenstvá vo Svátej zemi máju kázdy rok uzitok z veľkodusnej
solidárity veriácich celeho svetá. V tomto roku mozete ná tento umysel prispieť
do 23.5.2021, do slávnosti Zoslániá Duchá Sváteho. Vzádu ná stolíku bude
krábická do ktorej mozete dáť svoj milodár. Pán Boh zápláť zá váse milodáry.
OHLÁŠKY:
Ján Plevjak, syn +Antoná á Dánky rod. Kovácíkovej, národeny v Trstenej, byvájuci
v Orávskej
Polhore
a
Iveta Kapalová, dcerá Jozefá á Anny rod. Surinovej, národená v Trstenej, byvájucá
v Trstenej 11., 18.4. 2021
Ján Mikunda, syn Jáná á Mágdáleny rod. Kviátkovej, národeny v Dolnom Kubíne,
byvájuci
v Kline
a
Lucia Miklušáková, dcerá Dusáná á Márgity rod. Plevjákovej, národená
v Trstenej, byvájucá v Orávskej Polhore
11., 18., 25.4. 2021

