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F A R S K É   O Z N A M Y 
28. september – 4. október A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  28.9. féria 17:00 Ö Martin a Emília Šajbanoví a synovia 
Ut  29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 

archanjelov, sviatok 18:00 Ö Ondrej Barla a Alžbeta, deti a st. rodičia 

St  30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spom.   

Št  1.10. 
Sv. Terézie od Deťaťa Ježiša (z 
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, 
spom. 

 7:30 Ö Anna a Vladimír Očenáš 

Pia 2.10. Svätých anjelov strážcov, spom. 17:00 Za rod. Patrášovú a Slobodníkovú 
So 3.10. Panny Márie v sobotu  7:30 Za pomoc a ochranu pre rodinu Ulbrikovú 
Ne 4.10. Dvadsiata siedma nedeľa cez rok 8:00  

9:30 
Ö manžel a dcéra Marta 
Za farnosť 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej. 

v V piatok je 1. piatok v mesiaci, chorých nepôjdem spovedať, kvôli môjmu zdravotnému stavu, v kostole 
spoveď od 16:00 hod.  

v Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca (halier Sv. Petra), ktorá mala byť v júni, ale pre 
COVID sa presunula. Od budúcej nedele budú znova dve sv. omše, ranná o 8:00 hod. odporúčaná pre 
seniorov. 

v Sú zmenené časy sv. omší, lebo ak nebudem môcť slúžiť budú zastupované. 

v Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného 
zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre 
cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa 
odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. "Semafor" s 
farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie 
Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku: 
https://www.tkkbs.sk/semafor Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa 
nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Ak sa niekto cíti chorý, kašle alebo nemôže nosiť rúško, nech 
radšej ostane doma. V tomto čase ho neviaže povinnosť a sv. omšu má platnú aj pri sledovaní TV. 

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
na kostol z predchádzajúcej nedele v hotovosti bol 144€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

v Začal sa 40-dňový pôst za kňazov. Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov a zároveň aj 
putovania relikvie srdca sv. farára z Arsu po Slovensku (10. - 25. 10. 2020) bude Púť za kňazov v Národnej 
Svätyni v Šaštíne. Viac info na plagáte. 

v Organizuje sa kurz porozumenia plodnosti a plánovaného rodičovstva 17.10.2020 o 16:30 vo Zvolene. Viac 
info. nájdete na plagáte na nástenke. 

v Púť v sobotu žiaľ nebude, presúva sa na inokedy.                                            ...pokračovanie na ďalšej strane 

mailto:podkonice@fara.sk
https://www.tkkbs.sk/semafor


v Dnes poobede o 14:00 hod. sa budeme modliť popoludňajšie modlitby. 

v Po sv. omši si deti môžete vyzdvihnúť nálepky. 

v Mesiac október, je mesiac modlitby ruženca, preto v tomto mesiaci pri modlitbe ruženca možno získať úplné 
odpustky. Môžu ho získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, 
čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní 
treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

v Veľmi pekne ďakujem Michalovi Valentovi o starostlivosť o mňa a všetkým, ktorí mi akokoľvek pomáhajú 
a starajú sa o mňa. Pán Boh vám zaplať. 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


