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Oravská Polhora 490,
029 47 Oravská Polhora
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tel.: +421435595 201

FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa v cezročnom období 2020
PONDELOK/26.10.2020/

16.50 hod. - † Helena a Ferdinand Vrubľoví
6.40 hod. - † Pavol a Justína

UTOROK /27.10.2020/

16.50 hod. - B. pož. Tomasko Skorvanek

hod. - 6.40 hod. - † Pavol a Anna Tarcakoví
STREDA /28.10.2020/ 18.30
Sviatok
Sv. Simon a Juda, apostoli
16.50 hod. – poďak. ža 25r. manželstva Skurcakoví
ŠTVRTOK /29.10.2020/
PIATOK /30.10.2020/
SOBOTA /31.10.2020/
Panny Marie v sobotu
NEDEĽA /1.11.2020/

6:40 hod. - † Jožef a Zofia Hrubjakoví
16.50 hod. - B. pož., ždravie pre Jožefa
6:40 hod. - † Eduard a Eliska Fidleroví
16:50 hod. – poďak. ža 50 r. spolocneho života –
Anton a Maria
8:00 hod. - † Anton a Juliana Piencakoví
8.00 hod. - ža farníkov

31. nedeľa v Cezročnom období

10.00 hod. - vlastny umysel
Všetkých svätých
VŠETKY SV. OMŠE BUDÚ VO FARSKOM KOSTOLE BEZ ÚČASTI ĽUDU.
Milodary:
Ružencove bratstvo sv. Jožefa darovalo na misie 100,-€, ž krstu Lukasa Borovku darovali
50,-€, ž pohrebu Milosa Cubinka darovali 100,-€. Pan Boh žaplať.
Aktivity v týždni:

Dnes, NEDEĽA (18.10.2020):
Putujúcu Bibliu prevežme rodina Vargončíková.
SV. OMŠE NA TV LUX: Pondelok- sobota 7:00 a 18:30, nedeľa 10:00 a 18:30.
COVID:
Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenskeho:
"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré
obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do
1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie
bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj
naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu
verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15m2).

Odpustky:
Apostolska penitenciaria s osobitnym poverením papeža Frantiska ustanovila, že toho
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých,
ktore bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni,
až do konca novembra. Tieto dni si veriaci možu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle
nasledovať za sebou. Suvisí to so žaistením bežpecnosti veriacich.
Dekret hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na
vsetkych vernych žosnulych, ktore možu žískať tí, co nábožne navštívia chrám alebo
kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté ž 2.
novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia
jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a vsetci, ktorí ž važnych dovodov nemožu vychadžať ž domu, a
to aj ž dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v case pandemie, môžu
získať odpustky na diaľku. Stací ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi,
zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - ak to bude možne - tri ďalšie
zvyčajné podmienky (sviatostna spoveď, svate prijímanie a modlitba na umysel Svateho
Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby
za zosnulých. Možu to byť napríklad:
ranne chvaly alebo vespery ž Liturgie hodín ža žosnulych,
svaty ruženec,
korunka Božieho milosrdenstva
alebo ine modlitby ža žosnulych, ktore sa veriaci radi modlia,
alebo sa žahlbia do meditacneho cítania jedneho ž evanjeliovych uryvkov ponukanych v
liturgii ža žosnulych,
alebo vykonaju skutok milosrdenstva, obetujuc Bohu bolesti a utrapy vlastneho života.

OHLÁŠKY:
Filip Rusnak, syn Jožefa a Gabriely rod. Vargoncíkovej, narodeny v Trstenej, byvajuci
v Oravskej Polhore
a
Tatiana Cicekova, dcera Petra Lencesa a Adriany Cicekovej, narodena v Trstenej, byvajuca
v Namestove
25.10., 1., 8.11. 2020

