Rı́mskokatolı́cka cirkev, farnosť Oravská Polhora
Oravská Polhora 490,
029 47 Oravská Polhora

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

FARSKÉ OZNAMY

11. nedeľa cez rok 2021
PONDELOK /14.6.2021/
UTOROK /15.6.2021/
STREDA /16.6.2021/
ŠTVRTOK /17.6.2021/

PIATOK /18.6.2021/
SOBOTA /19.6.2021/ Spomienka
Panny Má rie v sobotu

NEDEĽA /20.6.2021/
12. nedeľa cez rok

6:40 hod. - † Anton Juritka

18:30 hod. - vlastný ú mysel

6:40 hod. - B. pož ., zdr. pre rodinu Samekovú

18:30 hod. - † SŠ tefan a Helena Vargončık
́ ovı́

6:40 hod. - B. pož ., zdr. pre syna Mareka s rodinou

18:30 hod. - † Anton a Má ria
6:40 hod. - zdr., B. pož . pre dcé ru Moniku s
rodinou
18:30 hod. - zdravie pre Cyrila, Eriku a Natá liu

6:40 hod. - Bož ie pož . pre Justı́nu Spuchlá kovú

18:30 hod. - zdr., B. pož . pre rodinu Rusná kovú
8:00 hod. - † SŠtefan Matuš ňá k

14:00 hod. – sobá š ny obrad
15:00 hod. - sobá š na svä tá omš a
6:30 hod. - za farnı́kov

8:00 hod. - vlastný ú mysel
9:00 hod. - vlastný ú mysel

10:00 hod. - vlastný ú mysel

Milodary:
Z ruž e Anny Fidrikovej darovali 150,-€, z ruže Anny Odumorekovej darovali100,-€,
z krstu Diany Žilincovej darovali 50,-€, mladomanželia Kudiakoví darovali 300,-€,
mladomanželia Bodnároví darovali 100,-€,. Pán Boh zaplať.

Výročie požehnania kostola:
19. júna 2021 uplynie 50 rokov od dostavby a pož ehnania ná š ho kostola Bož ské ho Srdca
Jež iš ovho. DĎakujme spoloč ne Bohu za tento dar, nezabú dajme v modlitbe na tý ch, ktorı́
chrá m stavali, na tý ch, ktorı́ ho zveľaďujú i na tý ch, ktorı́ ho s lá skou navš tevujú .
Tú to vý znamnú udalosť si viac pripomenieme 25.júna 2021, keď prı́de medzi ná s
administrá tor naš ej Spiš skej diecé zy.

_______________________________________________________________________________________________________
_
OHLÁŠKY:

Tomáš Mazurák, syn Antona a Anny rod. Vorčákovej, narodený v Trstenej, bývajúci
v Sihelnom
a
Katarína Kapitulčinová, dcéra Adama a Anny rod. Borovkovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Oravskej Polhore
13. 6. 2021
Dominik Randjak, syn Ľudovíta a Zdenky rod. Masničákovej, narodený v Trstenej,
bývajúci v Oravskej Polhore
a
Nikola Cubinková, dcéra Štefana a Ingrid rod. Zboroňovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Oravskej Polhore
13. 6. 2021
Tomá š Pariš ek, syn Stanislava a Anny rod. Hladekovej, narodený v Dolnom Kubı́ne, bý vajú ci
v Breze
a
Veronika Mroceková , dcé ra Stanislava a Veroniky rod. Spuchľá kovej, narodená v Trstenej,
bý vajú ca v Oravskej Polhore
13., 20. 6. 2021
Tomá š Bavala, syn Petra a Slá vky rod. Duchovej, narodený v Spiš skej Novej Vsi, bý vajú ci
v Spiš skej Novej Vsi
a
Jana DĎubaš áková , dcé ra Stanislava a Jozefı́ny rod. SĎ imurdiakovej, narodená v Trstenej,
bý vajú ca v Oravskej Polhore
13., 20. 27. 6. 2021

Marek Janč o, syn Jozefa a Heleny rod. SŠpaglı́kovej, narodený v Dolnom Kubı́ne, bý vajú ci
v Ná mestove
a
Jana Orč ı́ková , dcé ra Andreja a Má rie rod. Tyrolovej, narodená v Dolnom Kubı́ne, bý vajú ca
v Ná mestove
13., 20. 27.6. 2021

