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F A R S K É   O Z N A M Y 

14. december – 20. december A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  14.12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa 
Crkvi, spom.  18:00  manžel Peter a BP pre rod. Barlovú 

Ut  15.12. féria    
St  16.12. féria 18:00 Za živých členov SSV a BP 
Št  17.12. féria   6:00  Valentín a Helena 
Pia 18.12. féria 18:00  Ján Flaška a Emília Šajgalová 
So 19.12. féria  6:00  dcéra a manžel 
Ne 20.12. Štvrtá adventná nedeľa   7:30   

  9:00 
Na úmysel 
Za farnosť, streamovaná 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml. Túto skupinu zároveň prosím 
o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek, dotykových plôch po každej sv. omši. 

 Deti po sv. omši si môžete vyzdvihnúť nálepky. 

 V stredu od 9:00 do 10:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod. bude možnosť v kostole alebo vonku pred kostolom 
prísť na predvianočnú spoveď. Budú k dispozícii ďalší dvaja kňazi.  

 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. Bude na spôsob Roráty, čiže pri 
sviečkach, aby aj deti mohli zažiť takúto atmosféru. 

 Vo štvrtok a sobotu ráno o 6:00 hod. ponecháme sv. omše na spôsob Roráty, čiže pri sviečkach. 

 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 Kto chce prispieť aj bez koledovania, 
môže prispieť do označenej pokladničky alebo na účet s poznámkou Dobrá novina. 

 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 185€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Stanovisko KBS k očkovaniu proti COVID-19 nájdete na nástenke alebo na stránke TKKBS. 

 Prosím o modlitby za našu vládu, biskupov a za nás samých, aby sme mali Božieho Ducha pri svojich 
rozhodnutiach v tak ťažkej dobe. 

      Martin Pečarka, farský administrátor 


