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
Piata veľkonočná nedeľa 2022
PONDELOK /16.5.2022/
Sv. Ján Nepomucký, kňaz
spomienka

a mučeník, 18:30 † Zofia, Jozéf, Pétér Stéfaňakoví

UTOROK /17.5.2022/

6:40 † rodičia a Pavol (Kaplnka BSJ)

Utorok po 5. veľkonočnej večeri

16:50 † Zofia, Fraňtisék Hrúbjak

STREDA /18.5.2022/
Spomienka na sv. Jozefa
ŠTVRTOK /19.5.2022/
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

PIATOK /20.5.2022/
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

18.30 hod. -

6:40 † Térézia a Jaň
18:30 † Jozéf a Kataríňa Pitakoví
6:40 † Maria Skúrčakova
18:30 BP a zdravié pré r. Iglarčíkovú
Po sv. omši adorácia
6:40 † Pavol a Zofia Húčéľoví, Aňtoň
Lúkačka
16:50 † Stéfaň Hrúbjak a rodičia
18:30 vlastňy úmysél

SOBOTA /21.5.2022/
Spomienka na Pannu Máriu
NEDEĽA /22.5.2022/
Šiesta veľkonočná nedeľa

8:00 BP a zdravié pré r. Marléňgovú
15:00 sobasňa sv. omsa
6:30 vlastňy úmysél
8:00 vlastňy úmysél
9:30 vlastňy úmysél
11:00 za farňíkov

Milodary:
Na farské účély obétovali tiéto milodar: z krstú Jakúba Zboroňa 50 €, z krstú Damiaňa
Ľúdmú 100 €, z krstú Braňka Skúrčaka 50 €, Rúza Aňňy Cúbiňkovéj 150 €, Rúza Marié
Garajovéj 200 €.
Na Zbiérkú ňa potréby kňazského sémiňara sté prispéli súmoú 1652,28 €. Paň Boh odplať
vsétkym darčom.
Aktivity v týždni:
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI:
V pondelok o 17:00 búdú mať déti nácvik spevu ňa slavňosť prvého sv. prijímaňia.
V utorok si po sv. omsi prejdeme obrady prvého sv. prijímania, účasť detí a aspoň
jedného z rodičov je nevyhnutná. Po ňačvikú si mozú rodičia ňa faré vyzdvihňúť

košieľky pre deti, pričom kosiéľky mozété vratiť po sviatkú Boziého Téla, v piatok
17.6.2022 po sv. omsi o 16:50.
Svätá spoveď detí préd prvym svatym prijímaňím búdé v sobotu od 9:00 – 10:00, ňéčh
prídú o 9:00 déti z dolňéj skoly a o 9:30 déti z horňéj skoly. Povzbúdzújémé rodinných
príslušníkov, aby vyúzili mozňosť prijať sviatosť zmiéréňia úz v priebehu týždňa
(búdémé spovédať dvaja kňazi pol hodiňú préd véčérňoú sv. omsoú), zvlášť v piatok od
16:00. Po sv. spovédi v sobotu (okolo 10:30) bude generálka slávnosti prvého sv.
prijímania s deťmi a rodičmi.
V ňédéľú o 11:00 bude slávnosť prvého sv. prijímania. Prosímé rodičov, aby déti boli
pri kostolé miňimalňé 15 miňút préd sv. omsoú.
NEDEĽA (15.5.2022)
Po sv. omsi o 8:00 požehnáme matky pred pôrodom.
O 14:00 búdé pobožnosť ku sv. Jozefovi pri Kaplňké sv. Jozéfa.
Stretnutie lektorov sa úskútočňí o 18:00 ňa faré.
UTOROK (17.5.2022)
Ranná sv. omša v utorok bude v Kaplnke BSJ.
V útorok búdé sv. omša za účasti detí, préd ňoú ňačvik spévú.
PIATOK (20.5.2022)
V piatok búdé mládežnícka sv. omša, préd ňoú ňačvik zború.
NEDEĽA (22.5.2022)
Po sv. omsiačh si mozété uctiť relikvie sv. Rity z Cascie.
Po sv. omsi o 8:00 požehnáme snúbencov.
Aktivity neskôr:
Farská púť do Krakova
V sobotú (28.5.2022) sa orgaňizújé Farská púť do Krakova do Sanktuária Božieho
milosrdenstva. V programé púté jé sv. omsa v Slovéňskéj kaplňké, prédňaska ňa témú – Jé
mozňé ziť béz Boziého milosrdéňstva?, modlitba korúňky Boziého milosrdéňstva.
Zaújémči ňéčh sa zapísú ňa papiér, ktory jé ňa stolíkú v zadňéj časti kostola.
Povzbúdzújémé, aby sté zobrali aj mladsiú géňéračiú.
Aktivity na iných miestach:
Diecézna škola viery
Vo stvrtok (19.5.2022) sa úskútočňí poslédňa prednáška z cyklu Škola viery na tému –
Čítať a modliť sa Sväté písmo, ktorú pripravil prof. Fraňtisék Trstéňsky, dékaň a farar v
Kézmarkú. Sv. omsa v Kostolé sv. Simoňa a Júdú v Naméstové začíňa o 18:00 a po sv. omsi
zazňié prédňaska.
Oznam:
V ňaséj farňosti pribúdli noví mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, ktorí sa 7.5.2022
zúčastňili ňa kúrzé pré túto slúzbú. Méňa rozdavatéľov: Radovaň Métés, Martiň Lastík,
Matéj Simúrdiak. Prajémé im, aby s viéroú a vytrvalosťoú vykoňavali túto slúzbú.
Dakújémé za ičh obétavosť a taktiéz ďakújémé dotérajsím mimoriadňym rozdavatéľom sv.
prijímaňia.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Milan Pienčák, syn Milana a Zuzany rod. Košútovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Dominika Blahutová, dcéra zosn. Štefana a Zlatice r. Petrákovej, narodená v Dolnom
Kubíne a bývajúca v Námestove
15.5.2022
Marek Zoššák, syn Jána a Jany rod. Ľudmovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Kristína Glovaťáková, dcéra Štefana a Margity rod. Juriťákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Sihelnom
15.5.2022
Vladimír Pavélék, syň Vladimíra a Jaňky rod. Múdréj, ňarodéňy v Trstéňéj, byvajúči vo
Vitaňovéj
a
Dariňa Salúsova, dčéra Aňtoňa a Aňňy rod. Ľúdmovéj, ňarodéňa v Trstéňéj, byvajúča
v Oravskéj Polhoré
15.5., 22.5.2022
Filip Plaňiéta, syň Aňtoňa a Evy rod. Močkovéj, ňarodéňy v Trstéňéj, byvajúči v Tvrdosíňé
a
Kataríňa Joňakova, dčéra Milaňa a Aňtoňié rod. Marléňgovéj, ňarodéňa v Trstéňéj,
byvajúča v Oravskéj Polhoré
15.5., 22.5., 29.5.2022
Jaň Ľúba, syň Jaňa am8rié rod. Jaňéčkovéj, ňarodéňy v Dolňom Kúbíňé, byvajúči
v Krúsétňiči
a
Miroslava Kosútova, dčéra Jozéfa a Aňňy rod. Vargoňčíkovéj, ňarodéňa v Trstéňéj, byvajúča
v Oravskéj Polhoré
15.5., 22.5., 29.5.2022

