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
Dvanásta nedeľa v cezročnom období 2022
PONDELOK /20.6.2022/
Pondelok v období cez rok

18:30 † Pavol, Jústína

UTOROK /21.6.2022/

6:40 BP a zdravié pré Jana – 60 r
Kaplnka BSJ

Sv. Alojz Gonzaga, rehoľník, spomienka

16:50 BP a zdravié pré Marčélú

STREDA /22.6.2022/
Spomienka na sv. Jozefa

18.30 hod. -

6:40 BP a zdravié pré Téréziú – 80 r
17:00 † Jan
Kaplnka BSJ

ŠTVRTOK /23.6.2022/
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

6:40 † Anna, Stéfan Žitniakoví

PIATOK /24.6.2022/
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť
SOBOTA /25.6.2022/
Nepoškvrnené
Srdce
spomienka

Panny

NEDEĽA /26.6.2022/
Trinásta nedeľa v cezročnom období

6:40 BP a zdravié pré rodinú Anny
18:30 † Stéfan, Jozéfína, Oľga

Márie,

17:00 odpustová sv. omša – za
farníkov
8:00 BP a zdravié pré rodinú Brisovú
15:00 sobasna sv. omsa
6:30 vlastny úmysél
8:00 za farníkov
9:30 vlastny úmysél
11:00 vlastny úmysél

Milodary:
Na farské účély obétovali ténto milodar: z krstú Véroniky a Klary Tarčakovyčh 100 €,
z krstú Téodora Vargončíka 100 €, z krstú Emy Stryčkovéj 50 €. Pan Boh odplať vsétkym
darčom.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (19.6.2022)
V nédéľú pri sv. omsi o 11:00 Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup našej
diecézy udelí sv. birmovania pre našich birmovancov.
PONDELOK (20.6.2022)
Pokračújémé v Novéne ku slávnosti Božského Srdca Ježišovho a úkončímé jú vo
stvrtok. Novénú sa modlímé takto: préd rannoú sv. omsoú (po modlitbé sv. rúzénča),
véčérnú sv. omsú začnémé novénoú.

Pred odpustom spovedáme pol hodinú préd véčérnoú sv. omsoú a v strédú od 17:30.
UTOROK (21.6.2022)
V útorok búdé sv. omša za účasti detí a préd noú načvik spévú.
ŠTVRTOK (23.6.2022)
Véčérna sv. omsa vo stvrtok zo slavnosti Bozského Srdča Jézisovho búdé o 17:00 v Kaplnké
BSJ.
PIATOK (24.6.2022)
Odpustová sv. omša búdé o 17:00 vo farskom kostolé a hlavnym čélébrantom búdé pan
farar. Chčémé vas povzbúdiť, aby sté sa na odpústovú slavnosť obliékli do krojov.
NEDEĽA (26.6.2022)
V nédéľú pri sv. omsiačh zaznié v rámci homílie téma z prípravy na X. svetové
stretnutie rodín.
V nédéľú búdé Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pan Boh odplať vsétkym
darčom.
V nédéľú od 15:00 – 17:00 pozyvamé déti z Détského zború i tié déti, ktoré by čhčéli byť
súčasťoú zború spolú s rodičmi na posedenie vo farskom altánku. Žobérté si niéčo na
opékanié a dobrú naladú. O program a hry búdé postarané.
Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Lukáš Korman, syn Zdenka a Anny rod. Zoššákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej
Polhore
a
Katarína Pitáková, dcéra Jozefa a Gabriely rod. Halčinovej, narodená v Trstenej, bývajúca
v Oravskej Polhore
19.6.2022
Kamil Kvasniak, syn Kamila a Daniely rod. Bieľákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej
Polhore
a
Klaudia Slovíková, dcéra Jozefa a Evy rod. Vnenčákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Rabči
19.6.2022
Dominik Miklúšák, syn Dúšana a Margity rod. Plevjakovej, narodéný v Trsténéj, bývajúči v Oravskej
Polhore
a
Margita Štéfaňáková, dčéra Františka a Margity rod. Žitňákovéj, narodéná v Trsténéj, bývajúča v Oravskej
Polhore
19.6., 26.6.2022
Pétér Borovka, syn Miroslava Moniky rod. Strýčkovéj, narodéný v Trsténéj, bývajúči v Oravskej Polhore
a
Miroslava Vorčáková, dčéra Milana a Márié rod. Pačákovéj, narodená v Trsténéj, bývajúča v Oravskej
Polhore
19.6., 26.6., 2.7.2022

