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. adventná nedeľa 2018
PONDELOK/10.12.2018/Spomienka 6.15 hod. – vlastný úmysel – RORÁTNA
Sv. Františka Xaverského, kňaza
16.50 hod. – zdr. a B. p. pre Martu a Martu
6.40 hod. – zdr. a B. p. pre syna Petra a vnučku
UTOROK /11.12.2018/
16.50 hod. – † Katarína Pitáková
STREDA/12.12.2018/ Ľub. Spomienka 6.15 hod. – † Žofia a Alojz Pacákoví – RORÁTNA
Preblahoslavenej Panny Márie
16:50 hod. – † Pavol Rusnák
Guadalupskej
ŠTVRTOK /13.12.2018/ Spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice

6:15 hod. – †Mária a Jozef Štefaňákoví–RORÁTNA
16:50 hod. – † Jozef Talaga
16:50 hod. – † Žofia Vorčáková – 1 . výročie

PIATOK /14.12.2018/ Spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa
18:30 hod. – † Karol, Marta a Štefan Bandíkoví
Cirkvi
SOBOTA /15.12.2018/
6:15 hod.–†Albín Plevjak -1.výročie-RORÁTNA
NEDEĽA /16.12.2018/
3. adventná nedeľa - GAUDETE

6.30 hod. – za farníkov
8.00 hod. – † Mária Majerčíková – 1.výročie
10.00 hod. – vlastný úmysel

Všetky sväté omše budú vo FARSKOM KOSTOLE !!!
Milodary:
Na farské účely: z krstu Emy Borovkovej 50,- €, z krstu Emy Vorčákovej 50,-€, z krstu Antona Kozáka 50,- €. Darcom Pán Boh zaplať.
Rorátne sväté omše
Rorátne sväté omše o 6.15 hod. budú v pondelok, stredu, štvrtok a sobotu. Všetci,
zvlášť však deti, si doneste lampášiky alebo aspoň sviece. Deti nech sa tesne pred
začiatkom svätej omše zhromaždia pred sakristiou odkiaľ pôjdeme do kostola.
Aktivity v týždni:
Dnes, NEDEĽA: Táto nedeľa je Biblická. Sv. omša o 10:00 hod. sa zakončí krátkou adoráciou
spojenou s čítaním sv. Písma.
- 13:00 hod. bude na fare stretnutie koledníkov Dobrej noviny. Ochotných zapojiť sa
a pomôcť srdečne vítame. Tí, ktorí chcú prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu
vzadu na stolíku pri vchode.
- 14:00 hod. bude na fare nácvik na jasličkovú pobožnosť.
- 13:30 pri kaplnke sv. Jozefa pobožnosť k sv. Jozefovi robotníkovi.

PONDELOK: po večernej sv. omši v kostole zamyslenie sa nad Božím slovom - Lectio divina.
UTOROK: sv. omša s príhovorom pre deti o 16:50 hod., po večernej sv. omši stretnutie
predmodlievačiek v telocvični.
STREDA: po večernej sv. omši stretnutie miništrantov v telocvični.
ŠTVRTOK: po večernej sv. omši bude na fare obrazová meditácia.
PIATOK: mládežnícka sv. omša o 18:30 hod.
SOBOTA: o 20.00 bude v kostole ružencová pobožnosť spojená s modlitbou vešpier.
Kurz lektorov:
19.1.2019 (sobota) sa v Oravskej Polhore koná kurz pre lektorov. Naši lektori už boli oslovení. Kto by mal záujem pridať sa k nim a zúčastniť sa, môže sa zapísať vzadu na stolíku.
Poďakovanie:
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí vypomáhali pri Taizé adorácii.
Spovedanie:
Budúcu nedeľu v Rabči začína predvianočné spovedanie od 13.30 hod. do 16.00 hod.
V našej farnosti budeme spovedať v piatok 21.12.2018 od 14.00 hod. do 16.30 hod.
Úmrtie kňaza:
8.12.2018 nás do večnosti predišiel kňaz, p. farár Anton Tatarko, ktorý pôsobil aj v našej
farnosti. Nezabúdajme na neho v našich modlitbách. RIP.
Zimné kántrové dni:
V stredu, v piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň.
Ich obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

