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

24. nedeľa cez rok 2018
PONDELOK/17.9.2018/

18.30 hod. – zdr. a B. p. pre Miroslava (25 r.)

UTOROK /18.9.2018/

6.40 hod. – zdr. B. p. pre Máriu

18.30 hod. – † Alojz a Žofia
18.30 hod. - 6.40 hod. – zdr. a B. p. pre rod Slovíková
STREDA/19.9.2018/
18:30 hod. – † Eduard Mareništiak
ŠTVRTOK /20.9.2018/ Spomienka 6:40 hod. – poďak. za 25 r. života syna
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza; a Pavla Chonga Hasanga a 18:30 hod. – † Anton, Ján, Anton
spoločníkov; mučeníkov
6:40 hod. – zdr. a B. p. pre Petra a Pavla BajčičáPIATOK /21.9.2018/ Sviatok
Sv. Matúša, apoštola a evanjelis- kových
18:30 hod. – zdr. a B. p. pre rod. Mariána
tu
SOBOTA /22.9.2018/ Ľub. Spomienka
Panny Márie v Sobotu

8:00 hod. – † Helena Vargončíková
6.30 hod. –

NEDEĽA /23.9.2018/
25. nedeľa v Cezročnom období

za farníkov

8.00 hod. – poďak. za 80 r. živ. – Jana Juritková
10.00 hod. – vlastný úmysel

Ranné sväté omše v utorok až piatok sú v kaplnke !!!
Milodary:
Na farské účely: novomanželia Poddaní: 100,- €, z ruže Jany Hrubjakovej: 150,- €; z ruže
Anny Fidríkovej: 150,- €; Ružencové spoločenstvo pri kostole BSJ na časopis Srdce:
226.60,- €.
Sestry Vincentínky ďakujú za milodar za putujúce kaplnky, ktorý bol dokopy za všetky
skupiny: 584,- €. Poďakovanie si môžete pozrieť na nástenke i na farskej stránke.
Darcom úprimné Pán Boh zaplať!
Pobožnosť k sv. Jozefovi:
V nedeľu (16.9.2018) bude o 15:00 hod. pri kaplnke sv. Jozefa pobožnosť k sv. Jozefovi.
Začne sa modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Lectio divina:
V pondelok (17.9.2018) bude po večernej sv. omši v kostole zamyslenie nad Božím slovom formou Lectio divina.

Obrazová meditácia:
Vo štvrtok (20.9.2018) bude po večernej sv. omši v priestoroch fary obrazová meditácia.
Kántrové dni:
Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni, záväzný z nich je
len jeden. Úmysel: Poďakovanie za úrodu. Tento formulár budeme sláviť v piatok, preto sa
večerná sv. omša v tento deň zakončí krátkou pobožnosťou.
Púť:
Pripravuje sa aj púť do Poľska do Lichne, na nástenke je plagát programu, zapísať sa
môžete vzadu na stolíku – dátum 10. a 11. októbra, cena: 65eur.
Diecézna škola viery:
Ako bolo avizované v liste od o. b. Mons. Štefana Sečku, budú v nasledujúcich mesiacoch
prebiehať prednášky v rámci Diecéznej školy viery: 1. stretnutie (20.9.2018) s témou O
sviatosti krstu sa začne v Námestove vo farskom kostole o 18:00 hod. Prednáška a diskusia budú tiež v kostole. Prednášajúcim bude generálny vikár. prof. Anton Tyrol.
Relikvia pátra Pia z Pietrelčiny:
V nedeľu (23.9.2018) bude možné uctiť si relikviu sv. Pia z Pietrelčiny. Počas týždňa sa
budeme pokračovať v novéne k Pátrovi Piovi.
Sobášna príprava:
Budúcu sobotu (22.9.2018) bude v hasičskom dome v Rabči kurz prípravy na manželstvo. Prezentácia začne o 8:30 hod. a prednášky o 9:00 hod. s predpokladaným koncom
okolo 17:00 hod. Je tam i spoločný obed. Poplatok je 10,- € na osobu.
Vešpery:
Budúcu sobotu (22.9.2018) bude o 20:00 hod. v kostole ružencová pobožnosť spojená
s modlitbou vešpier.
DKÚ:
Na budúcu nedeľu (23.9.2017) bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického
úradu. Darcom Pán Boh zaplať.
Trstenská organová jeseň:
Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená vás pozýva na 12. ročník cyklu
organových koncertov pod názvom Trstenská organová jeseň. Počas troch po sebe nasledujúcich nedieľ (16.9., 23.9., 30.9.) sa vám v programe predstavia: Maria Perucka hrou na
husle a Roman Perucki hrou na organe, Jana Pastorková spevom a Mário Sedlár hrou na
organe. Gabriele Giacomelli z Talianska hrou na organ uzavrie tohtoročný festival organových koncertov. Koncerty sa uskutočnia vždy o 16:00 hod., vstup na koncerty je voľný.
Tešíme sa na vašu účasť.
Fatima, posolstvo stále aktuálne:
Ponúka sa nám možnosť pozrieť film ,,Fatima, posolstvo stále aktuálne". Film bol natočený v Poľsku minulý rok - 2017, účinkuje v ňom aj arcibiskup Babjak. Režisérom filmu je
Jarosław Mańka. Film sa bude premietať na ďalších štyroch miestach v našej diecéze – v

Námestove; Ružomberku; Trstenej a v Liptovskom Mikuláši. Plagát nájdete na nástenke a
na farskej stránke.
Kurz Samuel:
Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od oktobra do
júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je
na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. Septembra 2018.
OHLÁŠKY
Jaroslav Poláček, syn Alojza a Terézie rod. Sivkovej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Anna Mošeková, dcéra Jozefa a Anny rod. Kutlíkovej, bývajúca v Zubrohlave
16.9. 2018
Lukáš Dobierka, syn Mariána a Albíny rod. Kubaľovej, narodený v Trstenej, bývajúci v
Oravskej Polhore
a
Monika Zoššáková, dcéra Jána a Johany rod. Ľudmovej, narodená v Trstenej, bývajúca v
Oravskej Polhore
16., 23.9. 2018
Peter Konečný, syn Pavla a Martiny rod. Náčinovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Tvrdošíne
a
Alena Štefaňáková, dcéra Františka a Margity rod. Žitňákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
16., 23.9. 2018
Roman Cagáň, syn Vladimíra a Gabriely rod. Špánikovej, narodený v Topoľčanoch, bývajúci
v Čermanoch
a
Mária Štefaňáková, dcéra Karola a Márie rod. Vargončíkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
16., 23., 30.9. 2018

List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy
Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!
Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho
biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.
V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce
„reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1).
V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia
/=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).
V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva
a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov
zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú
určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom
živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.
Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem
stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta).
Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši
bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.
Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa
konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa,
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.
Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018;
18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách
na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup

