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
Štvrtá veľkonočná nedeľa 2022
PONDELOK /9.5.2022/
Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

18:30†Mária Skurčáková, 1. výročie

6:40 BP a zdravié pré Martinú s
rodinoú (Kaplnka BSJ)
Sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi, 16:50 BP a zdravié pré rodinú
ľubovoľná spomienka
Skúrčakovú a Gardéjovú
STREDA /11.5.2022/
18.30 hod. - 6:40 † Anton, , Júraj, Žofia Fidrikoví
Bl. Sára Salkaházy, panna a mučenica,
18:30 BP a zdravié pré rodiny
ľubovoľná spomienka
UTOROK /10.5.2022/

6:40 † Jozéf Tyrol – 5. vyročié
ŠTVRTOK /12.5.2022/
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
PIATOK /13.5.2022/
Fatimská Panna Mária,
spomienka
SOBOTA /14.5.2022/
Sv. Matej, apoštol, sviatok
NEDEĽA /15.5.2022/
Piata veľkonočná nedeľa

18:30 † Jozéf, Žofia, Júraj
6:40 † Stéfan, Jozéfína, Héléna
ľubovoľná 16:50 BP a zdravié pré Pavla
18:30 vlastny úmysél
8:00 BP pré Pavla – 40 rokov
6:30 vlastny úmysél
8:00 vlastny úmysél
9:30 za farníkov
11:00 vlastny úmysél

Milodary:
Na farské účély obétovali ténto milodar: pútniči z Ďakovnéj púté do Ríma 400 € a
mladomanzélia Grobarčíkoví 100 €. Pan Boh odplať vsétkym darčom.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (8.5.2022)
V nédéľú jé Zbierka na potreby kňazského seminára. Réktor knazského
séminara o. Pétér Majda nas pozdravújé tymito slovami: “Drahí bratia a sestry! V

dnešnú nedeľu vám chcem v mene celého spoločenstva kňazského seminára zo srdca
poďakovať za vašu starostlivosť o seminaristov Spišskej diecézy, ktorí sa v Kňazskom
seminári biskupa Jána Vojtaššáka pripravujú na kňazské povolanie… V kňazskom
seminári sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa
hlási 9 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosím vás
o modlitby za nich.” Celé znenie listu si môžete prečítať na výveske.
UTOROK (10.5.2022)
Ranná sv. omša v utorok bude v Kaplnke BSJ.
V útorok búdé sv. omša za účasti detí, préd noú načvik spévú a po sv. omsi načvik
spévú na slavnosť 1. sv. prijímania.
STREDA (11.5.2022)
V strédú po sv. omsi búdú prédstavéné dúčhovné skúsénosti z Farskej púte do
Ríma.
ŠTVRTOK (12.5.2022)
Adoračia po véčérnéj sv. omsi nébúdé.
PIATOK (13.5.2022)
V dén spomiénky na Fatimskú Pannú Mariú vystavíme Eucharistiu po rannej sv.
omši. Adoračia búdé trvať do 16:45. O 16:00 sa pomodlíme sv. ruženec,
modlitbovú slúzbú ma Rúza Viéry Jassakovéj. Chčéli by smé poprosiť, aby rúznčové
spoločénstva zabézpéčili adoračnú slúzbú pri Eúčharistii.
V piatok búdé mládežnícka sv. omša, préd noú načvik zború a po sv. omsi
katechéza pre birmovancov.
SOBOTA (14.5.2022)
V sobotú o 18:00 srdéčné pozyvamé na stretnutie mladých na farú (létisko) –
Pozri sa na to inak, kdé si pri dobréj atmosféré pozriémé pékny film a čhvíľkú nad
ním poúvazújémé. NEDEĽA (15.5.2022)
Na búdúčú nédéľú prídé do naséj farnosti o. Peter Sakmár, apoštolský
administrator v Západnom Kazachstane a búdé slúziť sv. omsé o 8:00, 9:30 a
11:00. Vo svojom príhovoré sa podélí o svojé misionarské skúsénosti a projékty. V
zavéré sv. omsé mozété finačné podoriť jého misionarské diélo.
Po sv. omsi o 8:00 požehnáme matky pred pôrodom.
O 14:00 búdé pobožnosť ku sv. Jozefovi pri Kaplnké sv. Jozéfa.
Stretnutie lektorov sa úskútoční o 18:00 na faré.
Aktivity neskôr:
V sobotú (28.5.2022) sa organizújé Farská púť do Krakova do Sanktuária
Božeho milosrdenstva. V programé púté jé sv. omsa v Slovénskéj kaplnké,
prédnaska na témú – Jé mozné ziť béz Boziého milosrdénsta?, modlitba korúnky
Boziého milosrdénstva. Žaújémči néčh sa zapísú na papiér, ktory jé na stolíkú v
zadnéj časti kostola. Povzbúdzújémé, aby sté zobrali aj mladsiú généračiú.
Aktivity na iných miestach:

V térmíné 20. – 22.5.2022 sa búdé konať vo Svité stretnutie – Modlitby matiek. Ž
Naméstova sa organizújé aútobús na sobotú (21.5.2022), prihlasiť sa mozété v
prédajni Svétlo v Naméstové alébo téléfoničky: 043/5581636. Účastníčky podújatia
sa na akčiú músia zarégistrovať čéz mail – miklúsakova.g@gmail.čom

Ohlášky:
Sviatosť manzélstva čhčú prijať:
Michal Mrocek, syn Stanislava a Veroniky rod. Spuchľákovej, narodený
v Trstenej a bývajúci v Oravskej Polhore
a
Veronika Kotúľová, dcéra Václava a Jany r. Jurkyovej, narodená v Dolnom
Kubíne a bývajúca vo Vasiľove
8.5.2022
Milan Piénčak, syn Milana a Žúzany rod. Kosútovéj, narodény v Trsténéj a byvajúči
v Oravskéj Polhoré
a
Ďominika Blahútova, dčéra zosn. Stéfana a Žlatičé r. Pétrakovéj, narodéna v Ďolnom
Kúbíné a byvajúča v Naméstové
8.5., 15.5.2022
Marék Žossak, syn Jana a Jany rod. Ľúdmovéj, narodény v Trsténéj a byvajúči
v Oravskéj Polhoré
a
Kristína Glovaťakova, dčéra Stéfana a Margity rod. Júriťakovéj, narodéna v Trsténéj,
byvajúča v Sihélnom
8.5., 15.5.2022
Vladimír Pavélék, syn Vladimíra a Janky rod. Múdréj, narodény v Trsténéj, byvajúči
vo Vitanovéj
a
Ďarina Salúsova, dčéra Antona a Anny rod. Ľúdmovéj, narodéna v Trsténéj, byvajúča
v Oravskéj Polhoré
8.5., 15.5., 22.5.2022

