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

28. nedeľa cez rok 2018
PONDELOK/15.10.2018/ Spomienka
Sv. Terézie od Ježiša, panny a 16.50 hod. – zdr. a B. p. pre Máriu a Simonu
učiteľky Cirkvi
UTOROK /16.10.2018/ Ľub. Spomienka 13.00 hod. – za rodiny, kt. preberajú Kaplnku Panny
Márie (5. Skupina)
Sv. Margity Márie Alacoque,
16.50 hod. – zdr. a B. p. pre rod. Marlengovú
panny
hod. - 6.40 hod. – † Pavol a Anna Spuchlákoví
STREDA/17.10.2018/18.30
Spomienka
Sv. Ignáca Antiochijského, bis- 16:50 hod. – † Jozef a Žofia Chromčákoví a Štefan
Juritka
kupa a mučeníka
ŠTVRTOK /18.10.2018/ Sviatok

6:40 hod. – † Anton a Pavol

Sv. Lukáša, evanjelistu

16:50 hod. – † Paulína Cubinková (1. výročie)

PIATOK /19.10.2018/

16:50 hod. – † Mária a Jozef Rusnák
18:30 hod. – † Monika Kapičáková

8:00 hod. – † Anton Rusnák
SOBOTA /20.10.2018/ Ľub. spomienka
15:00 hod. – sobášna sv. omša
Panny Márie v sobotu
6.30 hod. – za farníkov
NEDEĽA /21.10.2018/
29. nedeľa v Cezročnom období

8.00 hod. – vlastný úmysel
10.00 hod. – vlastný úmysel

Milodary:
Novomanželia Veselí darovali 100,- €, z pohrebu Vladimíra Klemčáka darovali 50,- €.
Darcom Pán Boh zaplať.
Dnes (14.10.2018)
O 13:00 hod. bude na fare nácvik spevu prvoprijímajúcich detí.
O 14:00 hod. – pri kaplnke sv. Jozefa bude pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorá sa zakončí
modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
O 17:00 hod. bude na fare stretnutie lektorov. Prosíme ich o účasť!
O 19:00 hod. bude stretnutie redakčnej rady časopisu Srdce. Keďže sa pripravuje nové
číslo, opäť môžete vzadu do krabičky vhadzovať lístočky s vašimi otázkami, na ktoré budeme v časopise odpovedať.
Taktiež deti sa môžu zapojiť do súťaže v detskom okienku časopisu. Do 16.10.2018 (kedy
je sv. omša pre deti) môžete doniesť súťažné obrázky.

Svätá omša pre seniorov:
V utorok, 16.10.2018, bude o 13.00 hod. svätá omša pre seniorov. Vo svätej omši udelíme sviatosť pomazania nemocných. Túto sviatosť môžu prijať vážne chorí, alebo starí !!!
Sväté omše pre deti a mládež:
V utorok o 16:50 hod. bude sv. omša s príhovorom pre deti. Pred sv. omšou bude o
16:00 hod. na fare nácvik spevu. V piatok mládežnícka sv. omša NEBUDE!
V utorok po večernej sv. omši bude stretnutia dievčat v telocvični. V stredu po večernej
sv. omši budú stretnutia miništrantov tiež v telocvični.
Aktivity:
V pondelok (15.10.2018) po sv. omši – Lectio Divina.
Vo štvrtok (18.10.2018) po večernej sv. omši bude na fare obrazová meditácia.
V sobotu (20.10.2018) o 20:00 hod. v kostole bude modlitba misijného ruženca.
Relikvia:
V utorok je spomienka na sv. Margitu Máriu Alacoque, ktorej relikviu si po večernej svätej omši môžete osobne uctiť.
Milión detí sa modlí ruženec:
18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete!
Zbierka na misie:
Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť
bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné
Pán Boh zaplať.
Diecézna škola viery:
Dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) sa uskutoční v Námestove 2. stretnutie v rámci diecéznej
školy viery. Stretnutie začína o 18.00 sv. omšou vo farskom kostole. Po sv. omši nasleduje
prednáška na tému: Sviatosť birmovania, ktorú prednesie Mons. Prof. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy. Po prednáške bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame.
Darovanie krvi:
15.10.2017, v pondelok, od 8.00 hod. do 10.00 hod. je možne prejaviť skutok lásky a darovať krv v priestoroch kultúrneho domu. Bližšie informácie na plagáte na výveske.
OHLÁŠKY
Jakub Mlynarčík, syn Jozefa a Márie rod. Djubekovej, narodený v Trstenej, bývajúci v
Rabči
a
Mária Brezoňáková, dcéra Floriána a Márie rod. Vorčákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
14.10. 2018

Jozef Vargončík, syn Jozefa a Heleny rod. Masničákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Silvia Fidríková, dcéra Antona a Anny rod. Tarčákovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
14., 21.10. 2018
Lukáš Sestrenek, syn Petra a Renáty rod. Adamčíkovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Kline
a
Patrícia Sučáková, dcéra Miroslava a Eleny rod. Kolčákovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
14., 21., 28.10. 2018

