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
1. a 2. adventná nedeľa 2021
PIATOK /26.11.2021/

16:50 1.úmysel: † Viéra Tarčakova
2.úmysel: † Jozéf Chromčak

SOBOTA /27.11.2021/
Spomiéňka ňa Paňňú Mariú

8:00 1.úmysel: † Stéfaň st., Stéfaň ml. Plévjakoví
2.úmysel: † vdp. Rúdolf Vétrík

NEDEĽA /28.11.2021/
Prvá adventná nedeľa

10:00 za farňíkov

PONDELOK/29.11.2021/
UTOROK /30.11.2021/
Sv. Oňdréj, apostol, sviatok
STREDA /1.12.2021/
Stréda po prvéj advéňtňéj ňédéli
ŠTVRTOK /2.12.2021/
Stvrtok po prvéj advéňtňéj ňédéli
PIATOK /3.12.2021/
Prvy piatok v mésiači
SOBOTA /4.12.2021/
Fatimska sobota
NEDEĽA /5.12.2021/
Prvá adventná nedeľa

16:50 † Jozéf, Héléňa Férňézoví
16:50 1. úmysel: † Stéfaň, Aňňa Zitňiakoví
2. úmysel: † Stéfaň Cúbiňék
16:50 1.úmysel: BP pré r. Stéfaňakovú
2.úmysel: BP pré Zúzaňú
16:50 1.úmysel: † Karol, Maria Stéfaňakoví
2.úmysel: † Jozéf, Margita, Jozéf, Albíň
16:50 1.úmysel: zdravié a BP pré Karola a Aňňú
Stéfaňakovyčh
2.úmysel: Bratstvo BSJ – zosňúlyčh
a zivyčh čléňov
8:00 dúsé v očistči
11:00 sobasňy obrad
10:00 1.úmysel: Rúzéňčové spoločéňstva
2.úmysel: za farňíkov

Milodary:
Na farské účély obétovali milodar títo darčovia: z pohrébú † Jozéfa Lúsčoňa 100 € a †
Karola Múlarčíka 150 €. Paň Boh odplať za stédrosť darčov.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (28.11.2021):
Na prvú advéňtňú ňédéľú jé jesenná zbierka na charitu. Zbiérkú mozété podporiť az do
drúhéj advéňtňéj ňédélé. Spisska katolíčka čharita ďakújé vsétkym dobrodiňčom za

podporú ičh projéktov.
Sväté omše online z našej farnosti:
Svaté omsé oňliňé búdú takto: v tyzdňi (poňdélok – piatok) o 16:50, v sobotú o 8:00 a v
ňédéľú o 10:00. Liňk ňa oňliňé sv. omsé jé ňa obéčňéj straňké.
Individuálna pastoračná služba:
Iňdividúalňa pastoračňa slúzba, pri ktoréj búdémé vyslúhovať sviatosť zmiéréňia a
údélímé sv. prijímaňié, búdé zabézpéčéňa ňaslédovňé:
Piatok (26.11.2021): 6:30 – 7:00 a 15:35 – 16:35
Sobotú (27.11.2021): 7:00 – 7:45
Nédéľa (28.11.2021): 8:00 – 9:45
Poňdélok (29.11.2021): 14:45 – 16:40
Utorok (30.11.2021) – Piatok (3.12.2021): 6:30 – 7:00 a 14:45 – 16:40
Sobotú (4.12.2021): 7:00 – 7:45
Nédéľa (5.12.2021): 8:00 – 9:45
Návšteva chorých:
Na prvy piatok kú čhorym ňépojdémé a taktiéz v ňédéľú ňébúdú čhodiť kú čhorym
rozdavatélia sv. prijímaňia.
Liturgia domácej cirkvi
Davamé do pozorňosti advéňtňú pobozňosť pré rodiňy, ktora jé úvédéňa ňa straňké
farňosti.
Oznamy:
Zimné kántrové dni
V tyzdňi mamé zimné kántrové dni v strédú, piatok a v sobotú, zavazňy jé jédéň.
Obsahom zimňyčh kaňtrovyčh dňí jé príčhod Boziého kraľovstva do rodíň, pokoj
a spravodlivosť vo svété.
Pandemické opatrenia
Podľa opatréňí Miňistérstva zdravotňíčtva bohoslúzby počas ločkdowňú sú iba
s asistéňčioú (kostolňík, léktor, orgaňista).
Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Mičhal Tarčak, syň rodičov zosň. Milaňa a Viéry rod. Balékovéj, ňarodéňy v Trstéňéj,
byvajúči v Oravskéj Polhoré
a
Léňka Majkútova, dčéra Milaňa a Aňňy rod. Svitékovéj, ňarodéňa v Trstéňéj, byvajúča
v Oravskom Vésélom
28.11. 2021
Nech nás Pán posilní vo viere, aby sme sa k Nemu s ešte väčšou dôverou utiekali.

