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
3. pôstna nedeľa 2019
PONDELOK/25.3.2019/ Slávnosť
Zvestovanie Pána
UTOROK /26.3.2019/
STREDA/27.3.2019/
ŠTVRTOK /28.3.2019/
PIATOK /29.3.2019/
SOBOTA /30.3.2019/
NEDEĽA /31.3.2019/
4. pôstna nedeľa

16.50 hod. – zdr. a B. p. pre rod. Metesovú
6.40 hod. – poďak. za 40 r. živ. Marián a Terézia
16.50 hod. – za zdravie Sone
6.40 hod. – † Jozef a Žofia; Štefan a Žofia
16:50 hod. – † Emil a Mária Chromčákoví
6:40 hod. – † Anton, Anna a dcéra Anna Marcoňáková
16:50 hod. – † Ján a Jozefína, František
16:50 hod. – poďak. za 30r. života Dášky
18:30 hod. – poďakovanie za rodinu
8:00 hod. – † Mária a Ján Strýčkoví
6.30 hod. – za farníkov
8.00 hod. – vlastný úmysel
10.00 hod. – vlastný úmysel

Milodary:
Na farské účely: Z krstu Olivera Konečného: 50,- €; z krstu Amélie Vargončíkovej: 50,- €,
z ruže Márie Skurčákovej 100,- €, na TV LUX 100,- €. Pán Boh zaplať!
Aktivity v týždni:
Dnes, NEDEĽA (24.3.2019):
O 14:00 hod. – Krížová cesta.
PONDELOK (25.3.2019):
Je deň počatého dieťaťa. Vzadu na stolíku nájdete biele stužky, ktorých nosením môžete
podporiť túto akciu.
UTOROK (26.3.2019):
O 14:30 hod. bude na fare duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti z hornej školy.
Pre všetky prvoprijímajúce deti z hornej školy je povinné. Končí sa sv. omšou za účasti detí.
Ak bude niekto s rodičov ochotný zúčastniť sa ako dozor, bude srdečne vítaný.
Večerná sv. omša (16:50 hod.) bude za účasti detí. Pred sv. omšou (o 16:00 hod.) bude na
fare nácvik spevu. Po sv. omši nácvik spevu pre VŠETKY prvoprijímajúce deti! Po sv.
omši bude stretnutie predmodlievačiek v telocvični.

STREDA (27.3.2019):
Po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov v telocvični.
ŠTVRTOK (28.3.2019):
PIATOK (29.3.2019):
Sv. omša o 18:30 hod. bude mládežnícka.
Začína Trojdnie modlitieb matiek. Začne o 15:40 hod. modlitbou sv. ruženca.
16.20 hod. krížová cesta
29.3.2019 – matky, 16.20 hod.
5.4.2019 – predmodlievačky, 18.00 hod.
12.4.2019 – manželia, 16.20 hod.
SOBOTA (30.3.2019):
Ráno o 7:00 hod. bude stretnutie v rámci Trojdnia MM.
V noci z 30. na 31.3. sa mení čas. O 2:00 hod. stredoeurópskoho času posunieme hodiny na
3:00 hod. letného času.
NEDEĽA (31.3.2019):
O 14:00 hod. – Krížová cesta.
Po krížovej ceste bude adorácia, ktorou sa zakončí Trojdnie MM.
O 18:00 hod. bude na fare stretnutie lektorov.
Je to nedeľa radosti – laetare.
Púte:
Pripravujú sa púte:
1) 23.4.2019 (utorok) do Banskej Štiavnice na krížovú cestu a
2) 28.4.2019 (nedeľa) do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva.
Zapísať sa môžete vzadu na stolíku.

