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FARSKÉ OZNAMY
4. Veľkonočná nedeľa 2018
PONDELOK /23.4.2018/

13.00 hod. – † František Vorčák, pohrebná

UTOROK /24.4.2018/

6.40 hod. – zdr. a B. p. pre rod. Cvoligovú a
Šubjakovú
16.50 hod. – † Juraj a Zuzana

18.30 hod. STREDA /25.4.2018/ Sviatok
Sv. Marka, Evanjelistu
ŠTVRTOK /26.4.2018/
PIATOK /27.4.2018/
SOBOTA /28.4.2018/
NEDEĽA /29.4.2018/
5. Veľkonočná nedeľa

6.40 hod. – † Ján a Veronika
18:30 hod. – † Jozef Talaga
6:40 hod. – † Jana a Žofia
18:30 hod. – † Vendelín a Helena Bieľakovci
16:50 hod. – † Marta a Štefan Bandíkovci
18:30 hod. – poďak. za 30 r. spol. živ. Stanislav a
Anna
8:00 hod. – poďak. za 25 r. spol. živ. Miroslav a
Vierka
6.30 hod. – vlastný úmysel
8.00 hod. – za farníkov
10.00 hod. – zdr. a B. p. pre rod Marlengovú

Milodary:
Z ruže Janky Hrubjakovej na seminár 60,- €; z ruže Anny Gužíkovej na seminár
130,- €; z ruže Heleny Šimurdiakovej na seminár 150,- €. Darcom Pán Boh zaplať!
Zbierka na seminár:
Dnes - v nedeľu Dobrého Pastiera je zbierka na seminár. Darcom Pán Boh zaplať!
Aktivity:
V utorok sv. omša s príhovorom pre deti. Po sv. omši bude nácvik spevu. V piatok
večer sv. omša s príhovorom pre mládež.
Stretnutie miništrantov v utorok po večernej sv. omši v telocvični, stretnutie
dievčat bude v stredu po večernej sv. omši na fare.
Stretnutie lektorov:
Na budúcu nedeľu (29.4.2018) bude o 18:00 hod. na fare stretnutie lektorov.

Maľovanie kostola:
Tak ako bolo oznámené na konci roka 2017, maľovanie kostola sa v tomto roku
neplánuje. Najprv sa bude riešiť osvetlenie kostola a vykurovanie kostola.
Púte:
5.5.2018 (sobota): púť Rádia Lumen do Krakova.
8.5.2018 (utorok) – Jarná otváracia púť v Turzovke.
Zapísať sa môžete vzadu na stolíku. V prípade, že sa nenaplní autobus – púť sa
zruší!
Školská olympiáda:
V nedeľu (6.5.2018) v športovom areáli pri dolnej škole o 13:00 hod. sa
uskutoční 2. školská olympiáda. Prezentácia súťažiacich bude v čase 11:30 –
12:50 hod. Súťažiť sa bude v kategóriach:
1. MLADŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (5 – 7 ročník);
2. STARŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (8 – 9 ročník);
3. DORASTENKY/ŽENY a DORASTENCI/MUŽI (stredná škola a starší).
Podrobné informácie, ako sa prihlásiť pre dorastencov a dorastenky sú uvedené na
informačnom letáku na stránke obce v sekcii pozvánky na podujatia a na
stránke školy v sekcii novinky. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 1.5.2018.
Peter Oleš , syn rodičov Viliama a Márie rod. Boldovjákovej, narodený v Trstenej,
bývajúci v Rabči
a
Katarína Mlynarčíková, dcéra rodičov Jána a Albíny rod. Mihaliakovej, narodená
v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
22., 29.4. 2018
Michal Jendreas , syn rodičov Karola a Anny rod. Michaľákovej, narodený
v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Adriana Vrabčeková, dcéra rodičov Pavla a Márie rod. Poláčekovej, narodená
v Trstenej, bývajúca v Liesku
22., 29.4. 2018
Jakub Brnčík , syn rodičov , narodený v , bývajúci v Oravskej Polhore
a
Františka Zoššáková, dcéra rodičov Františka a Eleny rod. Borovkovej,
narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
22., 29.4. 6.5. 2018

