
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Podkonice 
976 13 Podkonice 74; Tel. 048/4196896; 0908 256 527;  e-mail: podkonice@fara.sk 

 
 

F A R S K É   O Z N A M Y 

7. december – 13. december A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Crkvi, spom.  18:00 Za pomoc Božiu rodine Gregorovej 

Ut  8.12. 
Nepoškrnené počatie 
Preblahoslavenej Panny Márie, 
slávnosť 

 18:00 Za farnosť 

St  9.12. Za upevnenie rodín, kántry 18:00 Za pomoc a ochranu pre rodinu Ulbrikovú 

Št  10.12. Preblahoslavenej Panny Márie 
Loretánskej, spom. roráty   6:00 Poďakovanie a Božiu pomoc do ďalších rokov 

pre Máriu 
Pia 11.12. féria 18:00  manžel Ivan Flaška 

So 12.12. Preblahoslavenej Panny Márie 
Guadalupskej, spom. roráty  6:00  Božena Očenášová 5. výr., Mária Sedliaková 

a Libor Očenáš 
Ne 13.12. Tretia adventná nedeľa, Gaudete   7:30   

  9:00 
Na úmysel 
Za farnosť, streamovaná 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej. Túto skupinu zároveň 
prosím o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek, dotykových plôch po každej sv. omši. 

 Deti po sv. omši si môžete vyzdvihnúť nálepky. 

 V utorok od 10:00 do 11:00 hod. bude možnosť v kostole prísť na predvianočnú spoveď, 
komu sa dá. Ostatní pred sv. omšou alebo po sv. omši ktorýkoľvek deň. 

 V utorok je slávnosť Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok. 
O 17:00 hod. sa naše Spoločenstvo Nepoškvrnenej v kostole spoločne bude modliť Fatimský 
ruženec. Srdečne pozývame všetkých. 

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

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

 V Adventnom období do 17.12. budeme mať Roráty vo štvrtky a soboty ráno o 6:00 hod.  

 Aj tohto roku je možnosť prijať koledníkov Dobrej noviny. Kvôli opatreniam bude 
koledovanie možné len vonku na dvore pred domom. Kto chce prijať koledníkov, je potrebné 
sa zapísať v kostole do tabuľky alebo vypísať formulár, ktorý nájdete na našej stránke 
www.nasepodkonice.sk  

 Nové pravidlá nám povoľujú sedieť šachovnicovo. Upozorňujem, 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. 



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

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. Zvonček z predchádzajúceho týždňa v hotovosti bol 37€ na účet 20€, zbierka na charitu 
v hotovosti bolo 300€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Hromadné spovedanie pred Vianocami asi nebude možné, preto využívajte individuálne 
spovede. 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


