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 2021
PONDELOK/6.12.2021/
Sv. Mikúlas, biskúp, ľúbovoľna spomiénka
UTOROK /7.12.2021/
Sv. Ambrož,
spomiénka

biskúp

a účitéľ

16:50 1. úmysél: † Jan Marlénga
Cirkvi,
2. úmysél: † Terézia Masničáková,
1. výročie

STREDA /8.12.2021/
Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
slávnosť
ŠTVRTOK /9.12.2021/
Stvrtok po drúhéj advéntnéj nédéli
PIATOK /10.12.2021/
Piatok po drúhéj advéntnéj nédéli
SOBOTA /11.12.2021/
Sobota po drúhéj advéntnéj nédéli
NEDEĽA /12.12.2021/
Tretia adventná nedeľa

16:50 ždravié a BP pré Slavomíra, Annú

16:50 1.úmysél: ža farnosť
2.úmysél: vlastny úmysél
16:50 1.úmysél: † Jan, Maria Marléngoví
2.úmysél: † Alžbeta Habláková,
1. výročie
16:50 1.úmysél: † Stéfan, Anna Zitniakoví
2.úmysél: BP pré rodinú
8:00 1.úmysél: BP pré r. Bandíkovú
2.úmysél: vlastny úmysél
10:00 1.úmysél: ža farníkov
2.úmysél: vlastny úmysél

Milodary:
Na farské účély obétovali milodar títo darčovia: novomanžélia Tarčakoví 100 €. Pan Boh
odplať ža stédrosť darčov.
Aktivity v týždni:
Jesenná zbierka na charitu
Aj na drúhú advéntnú nédéľú možété podporiť jesennú zbierka na charitu. Spisska
katolíčka čharita ďakújé vsétkym dobrodinčom ža podporú ičh projéktov.
Online sv. omša pre deti
V útorok (7.12.2021) o 16:50 požyvamé déti, aby sa spojili čéž intérnét na slavénié sv.
omsé ža účasti détí. Sv. omsú búdú sprévadžať aj détské piésné.
Zápis úmyslov na sv. omše
Zapis úmyslov na sv. omsé pré mésiačé janúar – maréč 2022 búdé prébiéhať v útorok
(7.12.2021) o 7:00 – 7:15 a 15:45 – 15:00 a v strédú (8.12.2021) 7:00 – 7:15 a 15:45 –
15:00 na faré. Úmysly vyročnyčh sv. omsí sú úž žažnačéné.

Sväté omše online z našej farnosti:
Svaté omsé onliné búdú takto: v tyždni (pondélok – piatok) o 16:50, v sobotú o 8:00 a v
nédéľú o 10:00. Link na onliné sv. omsé jé na obéčnéj stranké.
Individuálna pastoračná služba:
Individúalna pastoračna slúžba, pri ktoréj búdémé vyslúhovať sviatosť žmiérénia a
údélímé sv. prijímanié, búdé žabéžpéčéna naslédovné:
Pondélok (29.11.2021): 15:45 – 16:40
Útorok (30.11.2021) – Piatok (3.12.2021): 6:30 – 7:00 a 15:45 – 16:40
Sobotú (4.12.2021): 7:00 – 7:45
Nédéľa (5.12.2021): 8:00 – 9:45
Katechéza a malé skupinky s birmovancami
Kvoli súčasnéj sitúačii príprava birmovančov sa présúva do onliné priéstorú a rodinného
prostrédia. Katéčhéža pré birmovančov jé úložéna na wébovéj stranké farnosti http://www.farnostopolhora.sk/?p=5772. Katéčhéžú jé potrébné, aby si jú birmovanči
požréli, vypočúli a žačhytili si požnamky. Na búdúči tyždén búdú malé skúpinky podľa
ofičialnyčh hodín, v ktoryčh sa strétavali malé skúpinky. Animatori sa spoja so skúpinkami
birmovančov čéž aplikačié na intérnété.
Liturgia domácej cirkvi
Davamé do požornosti advéntnú pobožnosť pré rodiny, ktora jé úvédéna na stranké
farnosti.
Oznamy:
Zimné kántrové dni
V tyždni mamé zimné kántrové dni v strédú, piatok a v sobotú, žavažny jé jédén, v naséj
farnosti búdé v piatok. Obsahom žimnyčh kantrovyčh dní jé príčhod Božiého kraľovstva do
rodín, pokoj a spravodlivosť vo svété.
Pandemické opatrenia
Podľa opatréní Ministérstva ždravotníčtva bohoslúžby počas ločkdownú sú so 4 vériačimi
ž jédného úmyslú a s asisténčioú (kostolník, léktor, organista).

Nech nás Pán posilní vo viere, aby sme sa k Nemu s ešte väčšou dôverou utiekali.

