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
Trinásta nedeľa v cezročnom období 2022
PONDELOK /27.6.2022/
18:30 † Mária Štefaňáková,
Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ
výročie
Cirkvi, ľubovoľná spomienka
6:40 BP a ždravié pré Milana
UTOROK /28.6.2022/
Kaplnka BSJ
Sv. Irenej, biskup a mučeník, spomienka
18:30 † Frantisék a Johana

1.

18.30 hod. - 8:00 vlastny úmysél
STREDA /29.6.2022/
Sv. Peter a Pavol, apoštolov, slávnosť, 16:50 ža farníkov
prikázaný sviatok
16:50 † Štéfa 18:30 vlastny úmysél
8:00 poďakovanié a prosba ža BP pré
rodinú Štéfanakovú
ŠTVRTOK /30.6.2022/
Te Deum
18:30 † Miroslav Glovaťák, 1. výročie
Po sv. omši adorácia
6:40 ža BP pré prvoprijímajúčičh a ičh
rodičov
PIATOK /1.7.2022/
Prvý piatok v mesiaci
16:50 za živých a zosnulých členov
Bratstva BSJ
7:00 † Jožéf, Maria Rúsnakoví
SOBOTA /2.7.2022/
15:00 sobášna sv. omša
Návšteva Panny Márie, sviatok
16:00 sobášny obrad
6:30 vlastny úmysél
8:00 ža farníkov
NEDEĽA /3.7.2022/
9:30
ža živyčh a žosnúlyčh člénov
Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Rúžénčovyčh spoločénstiév
11:00 vlastny úmysél
Milodary:
Na farské účély obétovali ténto milodar: rodičia birmovančov 690 €, mladomanžélia
Kormanoví 100 €. Pan Boh odplať vsétkym darčom.

Aktivity v týždni:
NEDEĽA (26.6.2022)
V nédéľú búdé Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pan Boh odplať vsétkym
darčom.
V nédéľú od 15:00 – 17:00 požyvamé déti ž Détského žború i tié déti, ktoré by čhčéli byť
súčasťoú žború spolú s rodičmi na posedenie vo farskom altánku. Zobérté si niéčo na
opékanié a dobrú naladú. O program a hry búdé postarané.
PONDELOK (27.6.2022)
Sv. zmierenia v prvopiatkovom týždni vyslúhújémé naslédovné: pondélok, útorok a
stvrtok od 17:00, v strédú a v piatok od 15:30. Povžbúdžújémé žiakov a dočhodčov, aby
prisli na sv. spovéď do stvrtkú, ďakújémé ža porožúménié.
UTOROK (28.6.2022)
V útorok sv. omša za účasti detí nébúdé.
ŠTVRTOK (30.6.2022)
Vo stvrtok požyvamé účitéľov, déti a stúdéntov na poďakovanié ža Božiú pomoč
v skolskom rokú – Te Deum. Pri sv. omsi o 8:00 búdé Té Déúm pré žakladné skoly
a véčérna sv. omsa pré strédné skoly a únivéržity. Po véčérnéj sv. omsi búdé adorácia.
PIATOK (1.7.2022)
V piatok navštívime chorých a údélímé im sviatosti od 8:00. Mládežnícka sv. omša
v piatok nébúdé.
SOBOTA (2.7.2022)
Kvoli žaújmú vériačičh fatimska sobota žačína skor – o 7:00. Šv. rúžénéč sa na fatimskú
sobotu predmodlieva Ruža Agnesy Tarčákovej.
V sobotú o 18:00 sa úskútoční organižačné strétnútié na žabéžpéčénié akčié - Dvojbodka
cez prázdniny (prédtym - Bodka ža praždninami). Kto by čhčél pomočť pri organižovaní
podújatia, néčh sa dostaví na farú.
Aktivity neskôr:
Z Oravskéj Polhory pojdé aútobús na Púť do Levoče v sobotú 2.7.2022 o 12:00. Program
púté jé na nasténké. Zapísať sa možété v žadnéj časti kostola na stolíkú.
V sobotú 16.7.2022 sa organižújé Farská púť do Sanktuária sv. Jána Pavla II. v
Krakove. V programé podújatia jé sv. omsa v jédnéj ž kaplniék, préhliadka sanktúaria a
múžéa sv. Jana Pavla II., potúlky po čéntré Krakova. Zapísať sa možété v žadnéj časti
kostola na stolíkú.
Poďakovanie:
Chčémé sa úprimné poďakovať vsétkym, ktorí podali pomočnú rúkú pri prípravé
slavnosti prvého svatého prijímania, slavnosti údélénia sv. birmovania pré nasičh
birmovančov a odpústovéj slavnosti: panú kostolníkovi, ministrantom, organistom, pani
katéčhétkam a animatorom birmovančov, détskémú a mladéžníčkémú žború, pani

úpratovačkam, rodičom prvoprijímajúčičh a birmovančov i ičh rodinnyčh príslúsníkov.
Néčh vam Pan bohato odméní vasú obétavosť.
Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Dominik Miklušák, syn Dušana a Margity rod. Plevjakovej, narodený v Trstenej,
bývajúci v Oravskej Polhore
a
Margita Štefaňáková, dcéra Františka a Margity rod. Žitňákovej, narodená
v Trstenej, bývajúca v Oravskej Polhore
26.6.2022
Pétér Borovka, syn Miroslava Moniky rod. Štryčkovéj, narodény v Trsténéj, byvajúči
v Oravskéj Polhoré
a
Miroslava Vorčakova, dčéra Milana a Marié rod. Pačakovéj, narodéna v Trsténéj, byvajúča
v Oravskéj Polhoré
26.6., 3.7.2022
Františék Tarčák, syn rodičov Františka a Márié rod. Štéfaňákovéj, narodéný v Trstenej,
bývajúči v Oravskej Polhore
a
Zúžana Brnčíková, dčéra rodičov Jožéfa a Véroniky rod. Osifovéj, narodéná v Trstenej,
bývajúča v Oravskej Polhore
26.6., 3.7., 10.7.2022
Mičhal Brnčík, syn Pavla a Téréžié rod. Štéfanakovéj, narodéný v Trsténéj, bývajúči
v Oravskej Polhore
a
Eva Dobiérkova, dčéra Dúsana a Viéry rod. Brandysovéj, narodéná v Trsténéj, bývajúča
v Rabči
26.6., 3.7., 10.7.2022

