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F A R S K É   O Z N A M Y 
16. november – 22. november A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  16.11. féria   
Ut  17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, 

spom.     
St  18.11. féria 18:00 Ö rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam 
Št  19.11. féria 18:00 Ö Mária Vrábová, pohrebná sv. omša 
Pia 20.11. féria 18:00 Ö Jozefína, Anton a švagor Miro a z rodiny 
So 21.11. Obetovanie Panny Márie, spom.   7:30 Ö manžel Ondrej Nemčok 

Ne 22.11. Krista Kráľa, slávnosť   7:30   
  9:00 

Ö Mária, Rudolf a sestra Elena 
Za farnosť 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej. Túto skupinu zároveň prosím o zabezpečenie 
vydenzifikovania lavíc, kľučiek po každej sv. omši. 

v Dnes je 4. Svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František. Celé kresťanské spoločenstvo 
pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná. 

v Dnes po sv. omši bude možnosť poklony k vystavenej Sviatosti Oltárnej do 12:00 hod. V tomto čase bude 
možnosť prijať sviatosti zmierania a Eucharistie. 

v V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním. 

v Úmysel sv. omše zo štvrtka odslúžim v nedeľu o 7:30 hod. alebo mi zavolajte a dohodneme sa kedy. 

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

v Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, 
ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. 
šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Upozorňujeme, že toto 
uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity 
kostola. Je potrebná taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a 
predmetov. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 

v Od budúcej nedele (22.11.) budeme mať v našom kostole dve nedeľné sv. omše o 7:30 hod. a 9:00 hod.  
Sv. omša o 9:00 hod. bude streamovaná cez náš YouTube - Farnosť Podkonice. 

v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov 
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z predchádzajúceho týždňa na účet bol 90 €, milodary na kostol v hotovosti bolo 190 €. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať.  

      Martin Pečarka 
farský administrátor 
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