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
15. nedeľa cez rok 2018
PONDELOK/16.7.2018/Ľub. spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie 18.30 hod. – † Margita a Ladislav Vorčák
Karmelskej
UTOROK /17.7.2018/ Spomienka

6.40 hod. – † Ján a Justína Brišákoví

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, 18.30 hod. – zdr. a B. p. pre deti a vnúčatá
pustovníkov
18.30 hod. - 6.40 hod. – † Jozef a Milan
STREDA /18.7.2018/
18:30 hod. – za uzdravenie Štefana
ŠTVRTOK /19.7.2018/
PIATOK /20.7.2018/
SOBOTA /21.7.2018/ Ľub. spomienka
Panny Márie v sobotu
NEDEĽA /22.7.2018/
16. nedeľa v Cezročnom období

6:40 hod. – zdr. , B. p. pre rod. Metesovú a Mazurákovú
18:30 hod. – † Anton Plevjak
6:40 hod. – † Július (40r. od smrti)
18:30 hod. – † Margita Košútová
8:00 hod. – † Mária a Anton
15:00 hod. - sobášna svätá omša
6.30 hod. – za farníkov
8.00 hod. – vlastný úmysel
10.00 hod. – vlastný úmysel

Ranné sväté omše v utorok až piatok sú v kaplnke !!!
Milodary:
Z ruže Anny Fidríkovej pre p. k. Jána Piataka (misie) 100,- €, ruže Anny Cubínkovej na farské účely 100,-, z ruže Anny Rusnákovej na farské účely 100,- €, mladomanželia Djubekoví
na farské účely 100,- €, mladomanželia Mršťákoví na farské účely 100,- €, Ružencové bratstvo pri kostole BSJ darovalo 246,- € na Dominikánske Mariánske centrum v Košiciach.
Darcom Pán Boh zaplať!
Časopis Srdce:
Dnes (15.7.2018) bude o 18:00 hod. na fare stretnutie redakčnej rady časopisu Srdce.
LECTIO DIVINA:
V pondelok (16.7.2018) po večernej sv. omši bude v kostole zamyslenie sa nad Božím slovom formou Lectio divina.

Obrazová meditácia:
Vo štvrtok (19.7.2018) bude po večernej sv. omši v priestoroch fary obrazová meditácia.
Púť do Krivej:
V pondelok, 30. júla 2018, sa organizuje púť do Krivej k Bl. sestre Zdenke. Odchod autobusu je o 16.00 hod. Cena za dopravu: dospelí 2,- €, deti 1,- €.
Deviatnik:
Počas týždňa sa sv. omše budú začínať modlitbou deviatnika k Manne Márií Zázračnej medaily, ktorý bude prípravou na preberanie Kaplniek Panny Márie.
Ružencová pobožnosť:
V sobotu (21.7.2018) bude v kostole o 20:00 hod. ružencová pobožnosť k Panne Márii
Karmelskej.
Kaplnky Panny Márie:
V nedeľu (22.7.2018) bude pri sv. omši o 10:00 hod. požehnanie a odovzdanie Kaplniek
Panny Márie. Prosíme koordinátorov, alebo zástupcov rodín, ktoré majú v každej skupine
preberať kaplnku ako prví, aby sa tejto sv. omše zúčastnili a prevzatím kaplnky odštartovali
túto reťazovú modlitbu.

OHLÁŠKY
Ján Hudáček, syn Jána a Veroniky rod. Gallikovej, narodený v Kežmarku, bývajúci
v Lendaku
a
Mária Tarčáková, dcéra Juraja a Márie rod. Šimurdiakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
15.7. 2018
Patrik Žatkuľák, syn Emila a Marty rod. Kuchťákovej, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci
v Novoti
a
Marcela Heretíková, dcéra Jána a Antónie rod. Samekovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
15., 22.7. 2018
Matúš Hrubjak, syn Ľubomíra a Márie rod. Djubašákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Sihelnom
a
Veronika Barčáková, dcéra Jána a Valérie rod. Spuchliakovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
15., 22., 29.7. 2018

