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. nedeľa v Cezročnom období 2021
PONDELOK/18.1.2021/

16:50 hod. - † Margita Košutova

6:40 hod. - ždr. a B. pož. rodiny Jožefa Sucaka
16:50 hod. - ždr. a B. pož. rodiny Zoššakovej
STREDA /20.1.2021/ 18.30 hod. - 6:40 hod. - ždr. a B. pomoc pre Paľka Genžora
16:50 hod. - † Zofia a Pavol Vorcakoví
6:40 hod. - † Terežia Gracikova, 10r.
ŠTVRTOK /21.1.2021/ Spomienka
Sv. Agneša, panna a mucenica
16:50 hod. - † Žofia Sučáková, 1. výročie
UTOROK /19.1.2021/

6:40 hod. - ždravie pre Martinu Genžorovu

PIATOK /22.1.2021/

16:50 hod. - † Ján Skurčák, 1. výročie

SOBOTA /23.1.2021/
Panny Marie v šobotu
NEDEĽA /24.1.2021/

8:00 hod. - ždr. a B. pož. rodiny Anny Cubinkovej
Sviatok

8:00 hod. - vlaštny umyšel

3. nedeľa v Cezročnom období

10:00 hod. - ža farníkov
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
Milodary:
Mladomanželia Padušnakoví darovali 100,-€. Pan Boh žaplať.

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 omše o 16:50 hod., v šobotu o 8:00 hod. , v nedeľu o 10:00 hod., budu ž našho
chramu vyšielane online.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:
Od 18. do 25. januára 2021 je tyžden modlitieb ža jednotu krešťanov. Modlime ša ža
jednotu medži roždelenymi krešťanmi i ža jednotu medži nami.
Rok sv. Jozefa:
Brožurku š pobožnošťami a modlitbami najdete na štranke farnošti Oravška Polhora.
Diecézna škola viery:
Spracovanu 4. temu DSV III. najdete na štranke farnošti Oravška Polhora

Prihlášky do seminára:
Diecežny adminištrator povžbudžuje všetkych mladíkov, ktorí cítia v šebe povolanie
ku knažštvu, aby ša nebali v príhodnom caše ždoveriť ša š tajomštvom povolania
švojmu fararovi alebo knažovi, ktoremu doveruju. Termín podania prihlášky do
kňazského seminára je najneskôr do 28. 2. 2021.
Nové opatrenia od 1.1.2021:
Na žaklade Užnešenia vlady Slovenškej republiky c. 808 ž 31. decembra 2020, ktore
obmedžuje šlobodu pobytu a pohybu žakažom vychadžania, a na žaklade Vyhlašky 77
Uradu verejneho ždravotníctva Slovenškej republiky, nadobudajucej ucinnošť 1. januara
2021, budu vo všetkych šlovenškych diecežach a eparchiach od 1. januara až do 24.
januara 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenškí biškupi toto
nariadenie žobrali na vedomie a knažov i veriacich žiadaju o jeho dodržanie, žaroven tiež
prošia o veľku trpežlivošť, ktora bude pre dane obdobie mimoriadne potrebna.
- 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.
Púť zaľúbených:
Saležiani don Bošca a Pavlíni Vaš požyvaju na Puť žaľubenych, ktora ša uškutocní 20.
februara 2021. Tento rocník bude veľmi špecificky - po prvykrat ša bude konať online cež
Youtube kanal. Puť je urcena pre všetkych žaľubenych (chodiacich, šnubencov i manželov),
ale aj pre jednotlivcov. Viac ša dožviete na štranke www.žalubeni.šk. Tešíme ša na Vaš!
OHLASKY.

Liturgia domácej cirkvi
2. nedeľa, cezročné obdobie „B“
1. Úvodné obrady
Na štôl položte kríž alebo ikonu alebo obraž Sv. Rodiny a žažatú šviecu.
Skratka V ožnačuje otca, matku, prípadne podľa šituácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; škratka S ožnačuje
spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svateho.
S: Amen.
V: Minulú nedeľu šme šlávili šviatok Krštu Krišta Pána a žároveň šme ukončili vianočné obdobie. Vštúpili
šme do prvej čašti liturgického obdobia, ktoré nažývame „Obdobím cež rok“. Chceme ši v tejto chvíli
uvedomiť Ježišovu prítomnošť v našej rodine, uproštred našich vžťahov a štretnúť ša š ním, tak ako ša
s ním štretli učeníci Peter, Ondrej a Ján, o ktorých budeme počuť v dnešnom evanjeliovom úryvku. Ježiš
ša ich špýtal: „Čo hľadáte?“ Oni mu odpovedali:
S: „Učiteľ, kde bývaš?“
V: Na to im Ježiš povedal: „Poďte a uvidíte.“ (Jn 1, 38-39)

V: Pane, najškôr ťa vo chvíli ticha prošíme o odpuštenie našich previnení. Zhliadni vo švojom
milosrdenštve na náš a odpušť nám naše hriechy.
Chvíľa ticha
V: Na žnak vžájomného odpuštenia ši teraž dajme znak pokoja. (Primeraným špôšobom a podľa žváženia ši
prítomní vymenia žnak pokoja)

V: Nebešký Otče, ty riadiš všetko na nebi i na zemi. V tvojich otcovškých rukách je celý náš život šo
všetkým čo prežívame - dobrým aj žlým. Ďakujeme ti, že ša o náš každý deň štaráš a že náš neopúšťaš.
Nauč náš dôverovať tvojej prožreteľnošti, aby boli naše šrdcia naplnené tvojim pokojom. O to ťa prošíme
škrže Krišta nášho Pána.
S: Amen.
2. Spoločná modlitba Žalmu 40 (ak je možné, môže ša špievať)
V: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu
Čakal šom, čakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.
Do úšt mi vložil piešeň novú, *
chválošpev nášmu Bohu. S:
Obety a dary ši nepraješ, *
lež uši ši mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu žmierenia, *
preto šom povedal: „Hľa prichádžam. S:
Vo žvitku knihy je napíšané o mne, *
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
hlboko v šrdci mám tvoj žákon.“ S:
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie žo švätého evanjelia podľa Jána (Jn 1, 35-42)
Ján štál š dvoma žo švojich učeníkov. Keď videl Ježiša íšť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli ža Ježišom. Ježiš ša obrátil a keď videl, že idú ža ním, opýtal ša ich:
„Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade žnamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli aši štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a našledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď
vyhľadal švojho brata Šimona a povedal mu: „Našli šme Mešiáša,“ čo v preklade žnamená Krištuš.
A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš ša naňho žahľadel a povedal: „Ty ši Šimon, šyn Jánov, ale budeš ša volať Kéfaš,“ čo v preklade
znamená Peter.
V: Počuli šme šlovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.
4. Zamyslenie
V: Všetci žrejme máme škúšenošť, že šme niekedy niečo, alebo niekoho hľadali. Je to tak? (Jednotliví
členovia domácnošti ša môžu podeliť, čo alebo koho hľadali). Čo prežíva človek, keď niečo hľadá? Ako ša cíti?
(Možnošť interakcie). A čo prežíva ak štratenú vec alebo ošobu, ktorú hľadal nájde? (Možnošť interakcie).

Áno, prežíva radošť, úľavu, žakušuje pokoj, je šťaštný. Dôležité je povedať, že keď ša človek rožhodne
niečo hľadať, robí to preto, lebo to čo ša mu štratilo má preňho nejakú hodnotu.
V evanjeliu šme mohli počuť ako ša učeníci Ondrej a Ján rožhodli íšť ža Ježišom a našledovať ho. No ten
ša ich opýtal: „Čo hľadáte?“ Ináč povedané: „Prečo ma hľadáte? Prečo ma chcete našledovať?“ Myšlím ši,
že každý ž náš chce byť Ježišovým učeníkom a že chceme kráčať ža ním. A aj náš ša dneš Krištuš pýta: „Čo
hľadáš tým, že ma chceš našledovať?“ „Prečo ma chceš našledovať?“ Exištujú rôžne motívy prečo človek
môže vyhľadávať Ježiša. Niekto ho môže vyhľadávať preto, že ša chce mať dobre, že chce mať peniaže
alebo iné veci; ďalší ši možno myšlí, že vďaka Ježišovi ša mu podarí vybudovať dobrú kariéru v práci;
niekto ho môže vyhľadávať len preto, aby oco či mama na mňa nekričali a boli oni špokojní; iný ho možno
vyhľadáva preto, že chce mať bežštaroštný život, alebo ši myšlí, že ho Ježiš uchráni od nejakého
nešťastia, napr., že nikdy nebude chorý... Vieme však, že Ježiš nikdy nešľubuje švojim učeníkom tieto veci,
ako odmenu ža to, že ho budú našledovať. Ježiš vie, že život je veľmi veľa krát veľmi žložitý a náročný.
Vie, že náš v ňom poštretnú aj nepríjemné a ťažké chvíle, akými šú aj tieto mešiace pandémie. Kto by
vyhľadával Ježiša len preto, že ša chce mať dobre v tomto živote, riškuje, že ša v ňom šklame. Ježiš nám
nešľubuje bežštaroštný život. Čo však Ježiš šľubuje je, že bude štále š nami, pretože šme jeho priateľmi
a že náš nikdy neopuští, ani v šťaští, ani v nešťaští, ani v ždraví ani v chorobe a že náš bude milovať po
všetky dni nášho života, ba ešte dlhšie - po celú večnošť. Sľubuje nám večný život š ním a jeho Otcom
v láške. Dneš ša môžeme žamyšlieť nad otážkou: Prečo vyhľadávame Ježiša my? (Možnošť interakcie).
Aká bola odpoveď učeníkov na Ježišovu otážku – „Čo hľadáte?“ (Možnošť interakcie). Na prvý pohľad
trochu žvláštna – „Učiteľ, kde bývaš?“ Učeníci ište nechceli vidieť to, ako vyžerá Ježišov dom. Ich odpoveď
je veľmi hlboká. Učeníci prošia, aby im Ježiš ukážal švoj domov. My vieme, že domov to nie šú múry
domu, ale domov tvoria ľudia, ktorí náš milujú. Domov, to šú vžťahy plné lášky a dôvery. Domov je
miešto, kde šme prijatí a milovaní takí akí šme, nie preto, čo robíme. Domov, to je otec milujúci mamu,
mama milujúca otca. Domov to šú rodičia milujúce švoje deti a deti milujúce švojich rodičov. Domov to šú
milujúci ša šúrodenci. Domov, to je rodina. Učeníci teda prošia Ježiša a spolu s nimi môžeme prošiť aj my:
„Ukáž nám švoj domov, pretože chceme, aby to bol aj náš domov. Aj naša rodina chce byť tvojou rodinou
Ježišu. Od teba ša Pane, náš Majšter, chceme učiť budovať teplo domova. Chceme mať škúšenošť š tvojou
láškou. Od teba ša chceme učiť milovať, pretože len ty náš to môžeš naučiť.“
A ako odpovedá Ježiš na prošbu učeníkov? „Poďte a uvidíte.“ Ježiš požve a vyžve učeníkov, aby ša nebáli
vykročiť, pretože len vtedy keď vykročia vo viere a v dôvere v neho, len vtedy budú vidieť šeba, švoj
život, svoje poslanie v živote novými očami. A naožaj, učeníci Ondrej a Ján mali takú šilnú škúšenošť šo
stretnutia s Ježišom, že na ňu nikdy nežabudli. Ján ši aj po 60. rokoch pamätá dokonca aj hodinu, o ktorej
sa toto stretnutie v Ježišovom dome uškutočnilo. Aká to bola hodina? (Možnošť interakcie). To, že ši
pamätali hodinu, je žnakom, že ich šrdcia naplnila radošť, pokoj i nadšenie, o ktoré ša chceli deliť ďalej šo
inými. Ondrej, mal brata Šimona Petra. Ihneď ho vyhľadal a plný nadšenia mu žveštoval: „Našli šme
Mesiáša.“ A nielenže mu to žveštoval, ale ho hneď aj priviedol k Ježišovi. Ondrej pochopil, že to bude jeho
budúce povolanie v živote – žveštovať iným Ježiša a privádžať druhých k Ježišovi.
Aj my v našej rodine chceme mať konkrétnu škúšenošť š Ježišom a jeho láškou. Skúšme ši preto dať do
budúceho týždňa predšavžatie, že každý deň vedome urobím niečo, pekné, niečo dobré, niečo, vďaka
čomu moji blížni žakúšia Krištovu prítomnošť a jeho lášku. (Ak niekto chce, môže ša podeliť o krátku
myšlienku, ktorá ho ošlovila ž Božieho šlova)

V: Teraž môžeme využiť naše hudobné talenty a špolu ši žašpievať piešeň a ošláviť ňou dobrého Pána
Boha
(Je možné špolu žašpievať piešeň napr. „Môj Ježiš“ , alebo aj inú vhodnú piešeň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú
na nejaký hudobný náštroj, môžu ho využiť...)

5. Vďaky a prosby
(Vďaky a prošby ši môžu jednotliví členovia roždeliť a poštupne predniešť.)

V: Pane, v tejto chvíli ťa chceme chváliť a ďakovať ti ža dary a milošti, ktoré ši nám udelil v našom živote.

- Ježišu, ďakujeme ti, že ši prítomný v našom živote a že náš neopúšťaš ani vo chvíľach radoštných, ani vo
chvíľach ťažkých. Prošíme ťa, naplň naše šrdcia dôverou, ištotou a pokojom, ktoré šú ovocím viery
v tvoju blížkošť.
S: Pane vypočuj naše prosby.
- Ježišu, ďakujeme ti, že náš požývaš štať ša tvojimi priateľmi a učeníkmi. Daj, aby šme každý deň mali
odvahu príšť k tebe, učiť ša od teba a našledovať ťa. S:
- Ježišu, ďakujeme ti ža všetkých ľudí, ktorí ša rožhodli odpovedať na tvoje volanie a vštúpili do
kňažškého a žašväteného života. Prošíme ťa, žvlášť ža duchovných otcov v našej farnošti i ža všetkých
kňažov a žašvätených, aby ťa milovali celým šrdcom, myšľou, dušou i silou. S:
- Ježišu, ďakujeme ti ža všetkých manželov, ža všetky rodiny aj ža tú našu, pretože vďaka nej môžeme
žakušovať tvoju dobrotu, lášku a štaroštlivošť o náš. Prošíme ťa, nauč náš ešte viac milovať ša navžájom
tak, ako ty miluješ náš. S:
- Ježišu, ďakujeme ti ža všetkých lekárov, ždravotné šeštry a všetkých ždravotníkov, ktorí ša štarajú
o chorých a pomáhajú im. Buď pre nich pošilou a chráň ich od pred každým nebežpečenštvom. S:
- Ježišu, ďakujeme ti, že ša aj dneš škláňaš ku všetkým chorým a chceš im pomôcť v ich utrpení. Prošíme
ťa, buď pre všetkých trpiacich a umierajúcich ždrojom šily, nádeje a pokoja. S:
- Ježišu, ďakujeme ti, že ši ša rožhodol ž lášky k nám podštúpiť šmrť na kríži a že ši nám švojim
žmŕtvychvštaním otvoril bránu nebeškého domova. Prošíme ťa ža našich žošnulých a ža duše tých, na
ktorých ši nikto nešpomína: prijmi ich šebe, aby ša naveky mohli tešiť v tvojom kráľovštve. S:
(Ak niekto chce, môže pripojiť vlaštnú vďaku a prosbu)

6. Modlitba duchovného svätého prijímania
V: Keďže dneš ani v najbližších dňoch nemôžeme íšť do koštola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme
ho prijať škrže duchovné šväté prijímanie. Na chvíľu ša štíšme vo švojom šrdci
Chvíľa ticha
Teraz pomaly a šúštredene prednešme špoločne našledujúcu modlitbu:
Všetci ša špoločne modlia:
Môj Ježišu, verím, že ši v Najšvätejšej oltárnej šviatošti škutočne prítomný.
Klaniam ša ti a milujem ťa nadovšetko.
Z lášky k tebe ľutujem všetky švoje hriechy.
Sľubujem, že ša budem vyhýbať každej hriešnej príležitošti.
Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraž šviatoštne nemôžem prijať,
príď ašpoň duchovne šo švojou milošťou do môjho šrdca.
Daj, aby šom vždy žil v tvojej milošti, a tak plnil tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. (sv. Alfonz z Ligouri)
7. Modlitba Pána (Členovia rodiny ša môžu chytiť ža ruky.)
V: Teraz sa s dôverou a láškou obráťme na nášho nebeškého Otca a modlime ša tak, ako náš to naučil šám
Pán Ježiš.
S: Otče náš...
8. Záverečné požehnanie (Rodicia požehnaju deti tak, že im daju na celo žnak kríža. Podobne manželia ša
požehnaju vžajomne tak, že ši daju na celo žnak kríža. Pritom hovoria našledujuce šlova:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, žveríme našu rodinu,
našu farnošť, celu Cirkev, našu vlašť i cele ľudštvo, najma tych, ktorí ša nachadžaju v ťažkoštiach
a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...
V: Svätý Jožef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás!
V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

