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Oravská Polhora 490,
029 47 Oravská Polhora
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FARSKÉ OZNAMy
34. nedeľa v cezročnom období 2021
PONDELOK/22.11.2021/
Sv. Céčília, panna a múčéniča, 16:50 † Jozéf, Anna, Anton, Žofia
spomiénka
6:40 † Anton, Jana, Anton, Milan
UTOROK /23.11.2021/
16:50 † Jozéf, Žofia, Júraj
STREDA /24.11.2021/ 18.30 hod. - 6:40 BP pré birmovné déti a Margitú
Sv. Ondréj Dúng-Lak a spoločníkov,
16:50 † Anton, Anna, Héléna
múčéníkov, spomiénka
6:40 BP a zdravié pré Mariú Plévjakovú
ŠTVRTOK /25.11.2021/
Sv. Katarína Aléxandrijska, panna 16:50 † Alojz, Jolana
a múčéniča, ľúbovoľna spomiénka
Po sv. omši adorácia
6:40 † Viéra Tarčakova
16:50 † Jozéf Chromčak
PIATOK /26.11.2021/
18:30 vlastny úmysél
SOBOTA /27.11.2021/

8:00 †Stéfan st., Stéfan ml. Plévjakoví

Spomiénka na Pannú Mariú

16:50 vlastny úmysél
6:30 vlastny úmysél
8:00 vlastny úmysél
9:30 vlastny úmysél
11:00 za farníkov

NEDEĽA /28.11.2021/
Prvá adventná nedeľa

Milodary:
Na farské účély obétovali milodar títo darčovia: z krstú Adriana Matúsnaka 150 € a Timéi
Smondékovéj 50 €; z Rúzé Marié Garajovéj 300 € a Anny Hrúbjakovéj 150 € a z pohrébú †
Térézié Vorčakovéj 200 €. Pan Boh odplať za stédrosť darčov..
Aktivity v týždni:
DNES (21.11.2021):
Dnés pri véréjnom réčitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia mozémé
za obvyklyčh podmiénok (sv. spovéď; sv. prijímanié; modlitba na úmysél Sv. Otča) získať
úplné odpustky.

UTOROK (23.11.2021):
V útorok srdéčné pozyvamé déti na sv. omšu za účasti detí. Détsky spévokol sa strétné na
faré o 15:45.
STREDA (24.11.2021):
V strédú si pripomínamé prenasledovaných kresťanov. Chčémé vas poprosiť, aby sté vo
svojičh osobnyčh modlitbačh pamatali na ténto úmysél.
PIATOK (26.11.2021):
V piatok pozyvamé mladyčh na mládežnícku sv. omšu o 18:30. Préd sv. omsoú o 17:45
búdé načvik mladézníčkého spévokolú a po sv. omsi búdé katechéza pre birmovancov.
SOBOTA (27.11.2021):
Na začiatkú véčérnéj svatéj omsi v sobotú pozéhnamé adventné vence.
NEDEĽA (28.11.2021):
Na začiatkú svatyčh omsí v nédéľú pozéhnamé adventné vence.
Na prvú advéntnú sa búdé konať jesenná zbierka na charitu. Spisska katolíčka čharita
ďakújé vsétkym dobrodinčom za podporú ičh projéktov.
V nédéľú o 9:30 a 11:00 pozyvamé na sv. omšu pre rodiny, pri ktoréj zaznié príhovor pré
manzélov. Búdémé spoločné úvazovať nad zakladmi rodinnéj spiritúality.
Oznamy:
Aktivity pre mládež
Davamé do pozornosti zaújímavy link z éRka na Farský týždeň pre
mládež: https://érko.sk/tyzdénprémladéz/.
Taktiéz v spolúprači s Arčidiéčéznym Céntrom Mladézé BA ponúkamé mladym Tumbu akčiú plnú dobrodrúznyčh úloh a vyziév. Viač info a prihlasovanié tú:
http://mladézba.sk/túmba.
A v néposlédnom radé nasú kampan pod nazvom Mladí prenasledovaným. Viač
info: https://www.komisia.sk/podújatia/.
Pandemické opatrenia
Pripomínamé opatrénia Ministérstva zdravotníčtva k bohoslúzbam, ktoré sú prísnéjsié.
Bohoslúzby sú v rézimé OP (očkovaní a prékonaní). Pri sv. omsiačh jé potrébné dodrzať
tiéto opatrénia: réspiratory, dézinfékčia. Okrém toho, na kazdú sv. omsú jé potrébné
vhodiť do krabičky pri vstúpé do kostola svojé osobné údajé – méno a priézvisko, adrésa,
téléfonné číslo. Na farskom úradé búdémé tiéto podklady účhovavať 14 dní. Chčémé
poprosiť, aby tí, ktorí prijímajú Eúčharistiú do úst, isli na zavér rozdavania sv. prijímania.
Taktiéz čhčémé poprosiť, aby načhladéní zostali v domačom prostrédí. Dakújémé za vasú
trpézlivosť a ohľadúplnosť. S Bozoú pomočoú zvladnémé aj túto skúskú.

