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F A R S K É   O Z N A M Y 
5. október – 11. október A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, sp 18:00 Ö Mária, Matúš, brat a manželka 
Ut  6.10. féria   
St  7.10. Ružencovej Panny Márie, spom. 18:00 Za rodinu, ktorá ďakuje a prosí o Božie 

požehnanie do ďalších rokov života 

Št  8.10. féria  7:30 Ö František Očenáš ml., rodičia a st. rodičia 
Vráboví 

Pia 9.10. féria 18:00 Ö rodičia Bittneroví a Kostúroví 
So 10.10. féria  7:30 Ö Valentín a Helena Ivanič 

Ne 11.10. Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok 
  7:30  
  9:00 
10:30 

Za zdravie a BP pre živých členov SSV 
Za farnosť 
Na úmysel 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej. Túto skupinu zároveň prosím 
o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek po každej sv. omši. 

v Dnes je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca (halier Sv. Petra), ktorá mala byť v júni, ale pre COVID sa 
presunula na dnes. 

v V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním. 

v V piatok bude detská sv. omša, podľa vašich možnosti deti a rodičia sú vítaní. 

v Vzhľadom na nové opatrenia ohľadom Covidu budú v nedeľu tri sv. omše. O 7:30 hod. odporúčaná pre 
seniorov, 9:00 hod. bude Streamovaná cez Youtoube, a 10:30 hod. Ruženec sa pred sv. omšou v nedeľu 
modliť nebude, kostol sa otvorí 15 minút pred sv. omšou. Ruženec v nedeľu bude poobede o 14:00 hod. 
V týždni bude kostol otvorený 30 minút pred sv. omšou a môže sa modliť ruženec. Spovedanie bude ako 
obvykle podľa dostupných časov alebo po dohode. Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na 
nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania. Zároveň prosia veriacich, ktorí sú vo 
vyššej miere ohrození, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide 
najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako 
aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď. Počet osôb je striktne limitovaný na 50, kostol sa potom zatvorí. Preto 
sme s FR vybrali systém zapisovania osôb do online tabuľky na každú nedeľu. Tabuľku nájdete na 
stránke www.nasepodkonice.sk  Tabuľka bude zverejnená vždy od pondelka rána. Po návrhu ľudí, ostane 
tento stav zapísaný v tabuľke na stálo, vyškrtne sa len ten, čo nepríde alebo sa napíše inde. Kto sa nemá 
možnosť vyškrtnúť, môže zavolať mne, a ja to spravím alebo ho inde napíšem, ak bude voľné. Prosím o 
ohľaduplnosť a rešpektovanie, ak niečo nebude perfektné, budeme sa to snažiť s Farskou radou vylepšiť. 
Ďakujem za porozumenie. 

v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov 2m 
podľa značiek okrem spoločnej domácnosti 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.                                                                                           ...pokračovanie na ďalšej strane 
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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 129€, Afrika 50€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 

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

v Po sv. omši si deti môžete vyzdvihnúť nálepky. 

v Predseda eRka, pán Juraj Králik, pozýva deti, mládež, rodičov, animátorov na vstup do ich spoločenstva. Hnutie 
eRko tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Počas svojej existencie urobilo na Slovensku i v zahraničí 
veľa dobrého (napr. Dobrá novina, animátori, časopis..., pomoc africkým a rozvojovým krajinám) a je 
pripravené aj ďalej obetavo pracovať najmä pre duchovné dobro našich detí. V roku 2019 eRko pôsobilo v 210 
obciach. Hnutie eRko má v súčasnosti viac ako šesť a pol tisíc členov po celom Slovensku. V prípade záujmu 
o prácu v eRku sa ozvite na erko@erko.sk Biskupský úrad podporuje prácu eRka a vyzýva všetkých vhodných 
záujemcov, aby sa v tomto osvedčenom hnutí aktívne zaangažovali.  

v Inštitút svätého Františka Saleského pozýva rozvíjať ich aktivity a prosí dobrosrdečných ľudí o pomoc pri 
šírení úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Ponuka vstup do ich 
klubu. Ich obrázky s modlitbami nájdete vzadu a info o vstupe do klubu u mňa alebo na stránke 
www.desales.sk 

v Objednal som nový rozprašovač, ktorý v týždni príde, bude sa používať ako Svätenička, čiže bez dotyku nám 
rozpráši na prsty kúsok požehnanej vody na prežehnanie. Požehnaná voda nám pripomína krst, ale nás aj 
ochraňuje od zlého. Bude to extra označené. 

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

 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 
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