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Oravská Polhora 490,
029 47 Oravská Polhora

web: www.farnostopolhora.sk
mail: farapolhora@gmail.com
tel.: +421435595 201

FARSKÉ Oznamy

Najsvätejšia Trojica 2022
PONDELOK /13.6.2022/
Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, 18:30 † Anton, Jozéf
spomienka
6:40 † Anton st., Anton ml.
UTOROK /14.6.2022/
Kaplnka BSJ
Utorok v období cez rok
16:50 † Stéfan, Héléna Vargončíkoví
STREDA /15.6.2022/
Spomienka na sv. Jozefa

18.30 hod. -

6:40 † Anna, Héléna
18:30 posilnénié vo viéré pré déti a
vnúčata
6:40 vlastny úmysél

ŠTVRTOK /16.6.2022/
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, slávnosť, 16:50 za farníkov
prikázaný sviatok
19:00 vlastny úmysél
PIATOK /17.6.2022/
Piatok v období cez rok

6:40 † Johana, Anton
16:50 BP pré Téréziú – 70. r
18:30 vlastny úmysél

SOBOTA /18.6.2022/
Spomienka na Pannu Máriu
NEDEĽA /19.6.2022/
Dvanásta nedeľa v cezročnom období

8:00 † Anton, Pavol
6:30 vlastny úmysél
8:00 za farníkov
9:30 vlastny úmysél
11:00 birmovka

Milodary:
Na farské účély obétovali ténto milodar: z krstú Agatky Jasakovéj 50 €, z krstú
Timona Kúdiaka 100 €, Rúzénčové bratstvo pri Kostolé BSJ 375,50 €, Rúza Anny
Fidrikovéj 200 € a mladomanzélia Tarčakoví 200 €. Pan Boh odplať vsétkym
darčom.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (12.6.2022)

Po sv. omsi o 8:00 požehnáme matky pred pôrodom.
O 14:00 búdé modlitba ku sv. Jozefovi v Kaplnké sv. Jozéfa a o 18:00 stretnutie
lektorov na faré.
PONDELOK (13.6.2022)
Kéďzé vstúpújémé do tyzdna, kédy nasi birmovanči prijmú dary Dúčha Svatého do
svojho zivota, od pondélka pri véčérnéj sv. omsi začnémé sv. omsú réčitovaním
alébo spévom hymnu - Veni, Creator.
Sv. spoveď pred birmovkou búdémé vyslúhovať naslédovné: rodinní príslušníci
birmovancov a birmovní rodičia - pol hodinú préd sv. omsoú v tyzdni, v piatok
od 15:30; birmovanci a ostatní - v sobotú od 10:00 – 11:30 (od 10:00 - 1. az 4.
skúpina birmovančov, od 10:45 - 5. az 9. skúpina birmovančov).
UTOROK (14.6.2022)
V útorok búdé sv. omša za účasti detí a préd noú načvik spévú.
STREDA (15.6.2022)
Od strédy začínamé Novénu ku slávnosti Božského Srdca Ježišovho. Novénú sa
búdémé modliť takto: préd rannoú sv. omsoú (po modlitbé sv. rúzénča), véčérnú sv.
omsú začnémé novénoú.
Po sv. omsi srdéčné pozyvamé na stretnutie mladých, ktorí majú zaújém zúčastniť
sa Národného stretnutia mládeže do Trenčína 2022. Strétnútié sa úskútoční na
faré – létiskú. Poď a néoľútújés – Narodné strétnútié mladézé jé iba raz za 3 roky
vzdy so skvélym programom!
ŠTVRTOK (16.6.2022)
Na slavnosť Najsvatéjsiého Kristovho Téla a Krvi búdé po sv. omsi o 6:40 a 19:00
krátka adorácia. Po sv. omsi o 16:50 búdé Eucharistická procesia s oltárikmi
okolo kostola, ak búdé priaznivé počasié. Chčéli by smé poprosiť o prípravú
oltarikov o 15:00 tiéto skúpiny: poľovníči, hasiči, rúzénčové spoločénstva, Bratstvo
Bozského Srdča Jézisovho. Néčh si prvoprijímajúčé déti a ostatné déti prinésú
kosíčky s kvétmi. Kvoli pročésii sa posúva trétia sv. omsa na 19:00, ďakújémé za
porozúménié.
PIATOK (17.6.2022)
V piatok o 14:00 čhčémé poprosiť rodičov birmovančov a birmovančov o brigádu
okolo kostola.
V piatok po sv. omsi o 16:50 néčh rodičia prvoprijímajúčičh prinésú košieľky zo
slávnosti prvého sv. prijímania na farú, ďakújémé za spolúpračú.
V piatok búdé mládežnícka sv. omša a po néj generálka na slávnosť udelenia
sv. birmovania.
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.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Lúkas Korman, syn Zdénka a Anny rod. Zossakovéj, narodény v Trsténéj, byvajúči
v Oravskéj Polhoré
a
Katarína Pitakova, dčéra Jozéfa a Gabriély rod. Halčinovéj, narodéna v Trsténéj,
byvajúča v Oravskéj Polhoré
12.6., 19.6.2022
Kamil Kvasniak, syn Kamila a Daniély rod. Biéľakovéj, narodény v Trsténéj, byvajúči
v Oravskéj Polhoré
a
Klaúdia Slovíkova, dčéra Jozéfa a Evy rod. Vnénčakovéj, narodéna v Trsténéj,
byvajúča v Rabči
12.6., 19.6.2022
Dominik Miklúsak, syn Dúsana a Margity rod. Plévjakovéj, narodény v Trsténéj,
byvajúči v Oravskéj Polhoré
a
Margita Stéfanakova, dčéra Frantiska a Margity rod. Zitnakovéj, narodéna
v Trsténéj, byvajúča v Oravskéj Polhoré
12.6., 19.6., 26.6.2022

