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

Sedembolestnej Panny Márie 2019
PONDELOK/16.9.2019/ Spomienka
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, 18.30 hod. – † Anna, Jozefa a Anton
biskupa; mučeníkov
UTOROK /17.9.2019/
STREDA/18.9.2019/

18.30 hod. – † Anton, Žofia a Margita Berdisoví
18.30 hod. -

ŠTVRTOK /19.9.2019/

6.40 hod. – † Ján a Žofia Tarčákoví
18:30 hod. – † Milan Chromčák
6:40 hod. – † Johana a Štefan Balek
18:30hod.–B.p. a poďak. pre rod. i za 25r. manželstva
6:40 hod. – † Martin Revaj

PIATOK /20.9.2019/ Spomienka
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza; a Pavla Chonga Hasanga a 18:30 hod. – zdr. a B. p. pre Františka, Štefana a Jána
spoločníkov; mučeníkov
SOBOTA /21.9.2019/ Sviatok
8:00 hod. – zdr. a B. p. pre Paulínu
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
NEDEĽA /22.9.2019/ Slávnosť
25. nedeľa v Cezročnom období

6.30 hod. – za farníkov
8.00 hod. – B. p. a pomoc pre dcéru
10.00 hod. – vlastný úmysel

Milodary:
Na farské účely: Z krstu Nely Vorčákovej 50,-€, z krstu Alžbety Kutlákovej 50,-€, z krstu
Romana Rusnáka 50,-€, z krstu Mareka Garaja 50,-€. Pán Boh zaplať.
Aktivity v týždni:
STREDA (18.9.2019):
V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov. Účasť nutná!!!!
ŠTVRTOK (19.9.2019):
Po večernej sv. omši bude v kostole zamyslenie sa nad Božím slovom formou Lectio divina. Všetci ste srdečne pozvaní.
PIATOK (20.9.2019):
Po večernej sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť
aspoň jedného zástupcu z každej rodiny je nutná.
SOBOTA (21.9.2019):
O 20:00 hod. bude ružencová pobožnosť spojená s adoráciou za život – ako prípravu
pred pochodom v Bratislave.

V stredu, piatok a sobotu sú JESENNÉ KÁNTROVE DNI (záväzný je iba jeden deň), ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. V sobotu bude ranná sv. omša s formulárom na
poďakovanie za úrodu.
NEDEĽA (22.9.2019):
22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční POCHOD ZA ŽIVOT. Povzbudzujeme
k účasti na tomto dôležitom podujatí. Informácie na plagáte a na: www.pochodzazivot.sk
Záujemcovia nech sa do 15.9.2019 zapíšu na stolíku, aby sme vedeli objednať autobusy.
Počas týždňa oznámime, kedy bude autobus odchádzať.
Po sv. omši o 10:00 hod. bude stretnutie farskej rady. Prosíme jej členov o účasť.
O 14:00 hod. bude pri kaplnke sv. Jozefa pobožnosť k sv. Jozefovi robotníkovi.
Milión detí sa modlí ruženec:
18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí
ruženec. Informácie: www.miliondeti.sk. Na tejto stránke je potrebné sa zaregistrovať.
Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."
- Michal Korman, syn Zdenka a Anny rod. Zoššákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Klára Labudová, dcéra Antona a Moniky rod. Zboroňovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Rabči
15.9. 2019
- Peter Tropek, syn Petra a Daniely rod. Barutíkovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Veronika Staníková, dcéra Jozefa a Margity rod. Rusnákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Sihelnom
15.9. 2019
-Peter Bernaťák, syn Jána a Jolany rod. Zálešákovej, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Novoti
a
Beáta Kovalíková, dcéra Františka a Margity rod. Sifkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
15.,22.9. 2019
Miloš Zoššák, syn Antona a Marty rod. Stašovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Polhore
a
Beáta Švecová, dcéra + Albína a Heleny rod. Majdovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskom Veselom
15., 22., 29.9.2019

Mons. Štefan Sečka
Spišský diecézny biskup
Spišská Kapitula 9
053 04 Spišské Podhradie, SK
Spišské Podhradie, 2. septembra 2019

Vec: List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy k DŠV II.
Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme
s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi
o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému
absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem
vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili
o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania
a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba
neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak,
aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských
nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.
Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.
Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup

