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
Krst Krista Pána
PONDELOK/11.1.2021/
UTOROK /12.1.2021/
STREDA /13.1.2021/
ŠTVRTOK /14.1.2021/

6:40 hod. - † rodičiá á surodenči
16:50 hod. - † Anton á Páulíná Zájákoví
18.30 hod. - 6:40 hod. - † Jozef Emánuel Cubinek, knáz
16:50 hod. – pokoj v rodine Slovíkovej
6:40 hod. - zdrávie á Bozie poz. pre Márgitu

16:50 hod. - † Károl, Mártá á Stefán Bándikoví
8:00 hod. - † Jozef á Márgitá Pitákoví
15:00 hod. - sobásny obrád

SOBOTA /16.1.2021/
Pánny Márie v sobotu

Druhá nedeľa cez rok

16:50 hod. - zdr. á B. poz. pre Máriu Stefánákovu
6:40 hod. - † Anton st. á Anton ml.

PIATOK /15.1.2021/

NEDEĽA /17.1.2021/

16:50 hod. - † Ján Kutlák, 1. výročie

Sviatok

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

Milodary:
Z krstu Niny Kutlákovej dárováli 50,-€, z ruze Márie Skurčákovej dárováli 150,-€, z
pohrebu Stefáná Mátusnáká dárováli 100,-€. Pán Boh zápláť.

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.
Nové opatrenia od 1.1.2021:
Ná zákláde Uzneseniá vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. dečembrá 2020, ktore
obmedzuje slobodu pobytu á pohybu zákázom vyčhádzániá, á ná zákláde Vyhlásky 77
Urádu verejneho zdrávotníčtvá Slovenskej republiky, nádobudájučej učinnosť 1. jánuárá
2021, budu vo vsetkyčh slovenskyčh diečezáčh á epárčhiáčh od 1. jánuárá áz do 24.
jánuárá 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto
náriádenie zobráli ná vedomie á knázov i veriáčičh ziádáju o jeho dodrzánie, zároven tiez
prosiá o veľku trpezlivosť, ktorá bude pre dáne obdobie mimoriádne potrebná.
- Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.
- Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom

6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Sväté omše on line:
Sváte omse o 16:50 hod., v sobotu o 8:00 hod. , v nedeľu o 10:00 hod., budu z násho
čhrámu vysieláne online.
Púť zaľúbených:
Sáleziáni don Bosčá á Pávlíni Vás pozyváju ná Puť záľubenyčh, ktorá sá uskutoční 20.
februárá 2021. Tento ročník bude veľmi spečifičky - po prvykrát sá bude konáť online čez
Youtube kánál. Puť je určená pre vsetkyčh záľubenyčh (čhodiáčičh, snubenčov i mánzelov),
ále áj pre jednotlivčov. Viáč sá dozviete ná stránke www.zálubeni.sk. Tesíme sá ná Vás!
OHLASKY.
Dávid Padušňák, syn Serafína a Mária rod. Maslaňákovej, narodený v Trstenej,
bývajúci v Sihelnom
a
Anna Šimurdiaková, dcéra Františka a Anny rod. Skurcoňákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Oravskej Polhore
10.1.2021

Liturgia domácej cirkvi
Krst Krista Pána
1. Úvodné obrady
Ná stôl položte kríž álebo ikonu álebo obráz Sv. Rodiny á zážátú svieču. Ďálej je možné pripráviť, svätenú vodu,
krstnú(é) košieľku(y), krstnú(é) svieču(e). V dnešný deň je vhodné si pripomenúť náš krst á to áj prostredníčtvom
fotográfií či videá niektorého z členov rodiny, ktoré je možné si pozrieť vo voľnej čhvíli. Táktiež je to príležitosť
zápámätáť si dátum vlástného krstu, álebo, ák je to možné, si ho zistiť. Ták áko si pámätáme dátum nášich
narodenín, máli by sme si áko kresťániá pámätáť áj dátum nášho dučhovného znovuzrodeniá sá z vody a Ducha
Svätého.
Skratka V oznáčuje otčá, mátku, prípádne podľá situáčie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skrátká S oznáčuje
spoločné odpovede.

V: V mene Otčá i Syná i Dučhá Sváteho.
S: Amen.
V: Dnes slávime slávnosť Krstu Kristá Páná. Touto nedeľou sá končí viánočné obdobie. V kruhu nášej
domáčej čirkvi čhčeme ďákováť Pánu Bohu zá viánočné sviátky á zá všetky milosti, ktorými nás nebeský
Otec obdaroval prostredníčtvom svojho Syná Ježišá. V tejto čhvíli sá čhčeme preniesť k rieke Jordán, kde
sá dál Ježiš pokrstiť Jánovi Krstiteľovi. Aj my sme boli pokrstení á preto chceme v dnešnú nedeľu
ďákováť Bohu zá dár nášho krstu, ná znák čoho si obnovíme krstné sľuby. Ták áko pri Ježišovom krste, áj
pri nášom krste sá nád námi otvorilo nebo á z neba zaznel Otcov hlas: „Ty si môj milovaný syn (dcéra)
S: v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1, 11)

V: Páne, nájskôr ťá vo čhvíli tičhá prosíme o odpustenie nášičh previnení. Zhliadni vo svojom
milosrdenstve ná nás á odpusť nám náše hriečhy.
Chvíľá tičhá
V: Ná znák vzájomného odpusteniá si teráz dajme znak pokoja. (Primeráným spôsobom á podľá zváženiá si
prítomní vymeniá znák pokojá)

V: Nebeský Otče, ty si nás v krste očistil od hriečhu, urobil si nás svojimi milovánými synmi á dčérámi
a prijál si nás do Cirkvi, ktorá je tvojou rodinou. Ďákujeme ti zá dár nášho krstu á dár viery, ktorý sme
vďáká nemu prijáli. Prosíme ťá, áby sme si krstnú vieru záčhováli do končá nášho životá, rozvíjáli ju á
dosvedčováli svojimi skutkámi. O to ťá prosíme skrze Kristá nášho Páná.
S: Amen.
2. Spoločná modlitba Žalmu 29 (ák je možné, môže sá spieváť)
V: Pán požehná svoj ľud pokojom.
Vzdávájte Pánovi, synoviá Boží,
vzdávájte Pánovi slávu á moc.
Vzdávájte Pánovi slávu hodnu jeho mená,
v posvätnom rúčhu kláňájte sá Pánovi. S:
Hlás Pánov nád vodámi;
zahrmel Boh veleby,
Pán nád veľkými vodámi! S:
Hlás Pánov – táký mohutný!
Hlás Pánov – táký veľkolepý!
Pán tróni nád záplávámi vôd,
Pán bude tróniť áko večný kráľ. S:
Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom. S:
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítánie zo svätého evánjeliá podľá Márká (Mk 1, 7-11)
Ján hlásál: „Po mne pričhádzá močnejší, áko som já. Já nie som hoden áni zohnúť sá á rozviázáť mu
remienok ná obuvi. Já som vás krstil vodou, ále on vás bude krstiť Dučhom Svätým.“
V týčh dňočh prišiel Ježiš z gálilejského Názáretá á Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, áko vystupovál z vody,
videl otvorené nebo á Dučhá, ktorý áko holubičá zostupovál ná neho. A z nebá záznel hlás: „Ty si môj
milováný Syn, v tebe mám záľúbenie.“
V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.
4. Zamyslenie
V: Posledné dve zámysleniá v nášej rodine sá odvíjáli od prostriedkov bojá s pándémiou. „R-O-R“ (o
rúšku a odstupe sme už uvážováli). Dnes nám zostává posledné z písmen, písmeno „R“.
Ruky: v tomto období si musíme částejšie umýváť á dezinfikováť. Zároveň by sme ičh nemáli podáváť
druhým ľuďom, pretože infekčiá vírusu sá prenášá áj podáním rúk. Nášimi rukámi môžeme urobiť veľá
dobrého, ále áj veľá zlého. Čo dobré môžeme vykonáť prostredníčtvom rúk? (Jednotliví členoviá rodiny

môže reágováť). Čo zlé môžu vykonáť náše ruky? (Jednotliví členoviá rodiny môžu reágováť). Ruky sú áj

symbolom priáteľstvá.
Dnes pri slávnosti Ježišovho krstu si čhčeme uvedomiť hodnotu dáru nášho krstu á to vďáká tomu, že si
pripomenieme, čo sá s námi stálo vo čhvíli, keď sme boli pokrstení. Tedá to, áké účinky má krst, ktorým
sme boli pokrstení.
Viete, čím sá krstí? Správne, vodou. V evánjeliu sme počuli, že Ježiš prišiel k rieke Jordán á Ján Krstiteľ ho
pokrstil vodou z Jordánu. Vodá je symbolom očisteniá. Vodou sá umýváme, keď sme špináví. Umýváme si
ňou áj náše ruky, áby sme zmyli zo sebá možný vírus, ktorý môžeme máť ná rukáčh. Pri krste nám kňáz
nalial vodu na hlavu a pritom povedál: „Jozef (meno dieťáťá...niektorého člená rodiny), já ťá krstím v mene
Otca i Syna i Dučhá Svätého.“ V tej čhvíli sá z nášej duše zmyl dedičný hriečh, s ktorým sme sá národili,
álebo, ák bol niekto pokrstený áko v neskoršom veku, ták sá mu zmyl nielen dedičný hriečh, ále všetky
hriečhy, ktoré zá svoj život dovtedy spáčhál. Prvým účinkom krstu je tedá očistenie duše od hriečhu
a ponorenie sá do Božej posväčujúčej milosti.
Možno vám nápádne otázká: Aj Ježiš mál nejáký hriečh, keď sá dál Jánovi pokrstiť? Nie, nemál žiáden
hriečh. Krst, ktorým krstil Ján nebol táký, ákým sme boli pokrstení my. Jánov krst bol krstom, ktorý
symbolizovál to, že človek sá čhče zmeniť á nečhče zlo, nečhče hrešiť, ále Jánov krst nemál moč odpustiť
hriechy a očistiť dušu človeká. Bol ibá symbolom pokániá hriešneho človeká, vyjádrením jeho ľútosti nád
hriečhmi. Ježiš nepotrebovál robiť pokánie, pretože nespáčhál žiáden hriečh, bol bez hriečhu. Prečo sá
tedá nečhál pokrstiť? Hoči nemál hriečh, čhčel sá jednodučho zárádiť do zástupu medzi hriešnyčh ľudí,
áby nám ukázál, že pričhádzá vziáť ná sebá náše hriečhy, áby ičh zničil močou svojej lásky. Keď všák po
svojom zmŕtvyčhvstání vystupovál do nebá, učeníkom prikázál, áby išli do čelého svetá á krstili všetky
národy. Týmto Ježiš ustánovil sviátosť krstu á týmto Ježišovým krstom sme boli pokrstení áj my.
Je to krst, ktorý má moč očistiť človeká od hriečhu á urobiť ho Božím synom á dčérou. Preto ďálším
účinkom krstu je, že krstom sme sá návždy, ná čelú večnosť, stáli synmi á dčérámi nebeského Otčá – stali
sme sá novým stvorením á obliekli sme si Ježišá (porov. Gál 3, 27) á to nám pripomíná krstná košieľká (Je
možné ju ukázáť deťom).
Podobne áko ná Ježišá, áj ná nás pri krste zostúpil Dučh Svätý á my sme sa narodili z Bohá. Krst nás
ponoril do rieky Božieho životá, do morá Božej lásky. Boží Dučh sá áko holubičá „uhniezdil“ v nášej duši.
Boli sme ním pomázání á on v nás prebývá áko v Božom čhráme. Či „neviete, že ste Boží čhrám á že vo vás
prebývá Boží Dučh?“ (1Kor 3, 16). Tento Boží Dučh je Dučhom životá á preto nečhče byť ukrytý v nás, ále
čhče sá návonok zjáviť. Ako? Skrze náše telo: čez dobré skutky, ktoré konáme nášimi rukámi, čez úsmev
ná nášej tvári, čez slová, ktoré vyslovíme nášimi ústámi, čez oči, ktorými hľádíme ná inýčh á na svet...
Moje, tvoje, mámkine telo je sčhopné zjáviť Božieho Dučhá, Božiu lásku!
Nápokon posledným účinkom sviátosti krstu je, že sme sá stáli členmi Božej rodiny, ktorou je Cirkev
a v nej nášá fárnosť. Krst nás záčlenil do Božieho ľudu. Ták silno nás pripútál k Ježišovi, že sme sá s ním
stáli jedným telom. Sme údmi jeho tájomného telá, Cirkvi á on je nášou hlávou. Sme spojení s Kristom ako
ratolesti s viničom, preto je nášou úlohou milováť sá návzájom áko brátiá á sestry, synovia a dčéry
nebeského Otčá. Boh Oteč nám áko hriešnikom v krste podál ruku ná znák zmiereniá á priáteľstvá. Sme
Ježišovými priáteľmi á preto sá musíme usilováť žiť v láske á priáteľstve áj medzi sebou návzájom, áko
rodiná Božíčh detí. Keďže sme živými členmi Cirkvi a v nej nášej fárnosti, môžeme si položiť otázku: Ako
sá zápájáme, álebo áko sá môžeme zápojiť do životá nášej fárnosti.
Ďákujme dnes zá veľký dár krstu, ktorý je pre nás bránou do životá s Ježišom á vyprosujeme si milosť
čhrániť si dár viery, ktorá nám bolá pri krste dárováná.
(Ak niekto čhče, môže sá podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovilá z Božieho slová)

5. Vzývanie svätých a obnovenie krstných sľubov
V: Skôr sá áko si dnes obnovíme náše krstné sľuby, obráťme sá k nášim nebeským pátrónom o ičh
príhovor a pomoc.

V: Pane, zmiluj sa - S: Pane, zmiluj sa
V: Kriste, zmiluj sa - S: Kriste, zmiluj sa
V: Pane, zmiluj sa - S: Pane, zmiluj sa
V: Svätá Máriá, Mátká Božiá - S: oroduj za nás
V: Svätý Mičhál - S: oroduj za nás
V: Svätý Jozef - S: oroduj za nás
V: Svätý Peter á Pávol - S: orodujte za nás
V: Svätý Ondrej - S: oroduj za nás
V: Svätý Ján - S: oroduj za nás
V: Svätá Máriá Mágdáléná - S: oroduj za nás
V: Svätý Mártin - S: oroduj za nás
V: Sváty Andrej-Svorad a Benedikt - S: orodujte za nás
V: Svätý Cyril á Metod - S: oroduj za nás
V: Svätý Ján Nepomučký - S: oroduj za nás
V: Svätí košičkí mučeníči - S: orodujte za nás
V: Svätý Ján Pávol II. - S: oroduj za nás
V: Bláhoslávená Zdenká - S: oroduj za nás
V: Bláhoslávená Anná Kolesárová - S: oroduj za nás
V: Bláhoslávený Titus Zemán - S: oroduj za nás
V: Svätý (podľá zváženiá možno vložiť mená ďálšíčh svätýčh)
V: Všetči Boží svätí á sväté - S: oroduj za nás
V: Od vsetkeho zlá - S: ochraňuj nás, Pane
V: Od kázdeho hriečhu - S: ochraňuj nás, Pane
V: Od večnej smrti - S: ochraňuj nás, Pane
V: My hriešniči - S: prosíme ťa, vyslyš nás
V: V tejto čhvíli si obnovme záväzok, že Kristus bude vždy náším svetlom, vzkriesením,
životom. Spoločne vyznájme nášu vieru.
(Podľá zváženiá si káždý vezme do ruky zážátú sviečku, nájlepšie krstnú svieču)

S: Verím v Boha ...
(Káždý urobí osobné obnovenie svojej viery)

Ja (Meno) obnovujem svoje krstné sľuby v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi
Kristovi našom Pánovi.
V: Táto požehnáná vodá nečh nám pripomenie náš krst i Ježišá Kristá, nášho Spásiteľá, ktorý nás vykúpil
svojím krížom á zmŕtvyčhvstáním.
(Ten, kto vedie domáču liturgiu pokropí svätenou vodou prítomnýčh)

6. Modlitba Pána (Členoviá rodiny sá môžu čhytiť zá ruky.)
V: Teraz sa s dôverou á láskou obráťme ná nášho nebeského Otčá á modlime sá ták, áko nás to náučil sám
Pán Ježiš.
S: Otče náš...

7. Záverečné požehnanie (Rodičiá pozehnáju deti ták, ze im dáju ná čelo znák krízá. Podobne mánzeliá sá
pozehnáju vzájomne ták, ze si dáju ná čelo znák krízá. Pritom hovoriá následujuče slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
V: Zákončíme nášu domáču liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme násu rodinu,
násu fárnosť, čelu Cirkev, násu vlásť i čele ľudstvo, nájmá tyčh, ktorí sá náčhádzáju v ťázkostiáčh
a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...
V: Svätý Jozef, očhránčá rodín
S: Oroduj za nás
V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

