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

FARSKÉ OZNAMY
21. december – 27. december A. D. 2020
Deň

Liturgické slávenie

čas

Po 21.12. féria

18:00

Ut 22.12. féria
St 23.12. féria

18:00

Št 24.12.

féria

Pia 25.12. Narodenie Pána

So 26.12.
Ne 27.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka,
sviatok
Svätej rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa, sviatok

18:00

Úmysly sv. omší

Za pomoc Božiu a ochranu pre brata Romana
s rodinou
Za dary Ducha Svätého
… Michal a Mária Bobák
… Anna Slobodníková a manžel František

6:00
00:00 Za všetkých dobrodincov, ktorí pomohli akoukoľvek
8:00 službou a prispeli na kostol, streamovaná
… Milan Barla
10:00 Za farnosť, streamovaná
7:30 … švagrovia Štefan, Vitáliš, Stanislav
9:00 Na úmysel ordinára, streamovaná
7:30 Na úmysel
9:00 Za farnosť, streamovaná

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej. Túto skupinu zároveň prosím
o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek, dotykových plôch po každej sv. omši.
v Deti po sv. omši si môžete vyzdvihnúť nálepky.
v V stredu ráno od 8:00 hod. budem chodiť po chorých.
v V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním.
v Dobrá novina - koledovanie po domácnostiach kvôli platným obmedzeniam nebude, ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapísali a chceli nás prijať aj v týchto zložitých časoch. Koledníci budú tento rok koledovať v kostole
27.12. v závere omší. Pokladničky budú pripravené a označené vzadu na vyznačených miestach alebo na účet
s poznámkou Dobrá novina. Na veľkej nástenke na boku si môžete pozrieť, kde vykoledovaný príspevok
poputuje.
v Prosíme ženy, ktoré sa podieľajú na upratovaní kostola, v týchto časoch aj na jeho dôkladnej dezinfekcii aby
po nastriekaní lavíc následne utreli ich povrch suchou handrou alebo jednorazovou utierkou. V kostole je
chladno a vlhko a dezinfekcia potom schne dlhé hodiny. Všetky prípravky sú označené, vzadu v miestnosti vo
veľkej krabici.
v Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú
pokračovať s tým rozdielom, že počet účastníkov v kostole sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži
na 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane
prázdna a v lavici so sediacimi bude vždy jedno miesto voľné. Ideálne je, aby rodiny jednej domácnosti sedeli
spolu bez rozostupov. Okrem toho, zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti a sv. omša je platná aj doma pri sledovaní TV.
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 v hotovosti bol 206 € a milodar na účet 33 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať.
v Na sviatok Troch kráľov je zvykom požehnávať príbytky. Je to silné požehnanie, ktoré trvá celý rok. Boh sa
stane stredom nielen vášho domu, ale aj Vašej rodiny. Požehnanie vykonáva kňaz, ale môže ho vykonať aj
dospelý člen rodiny. Prijmite požehnanie a stanete sa požehnaním pre iných. Keďže v tomto čase máme
obmedzenia, odporúčam si ho vykonať samostatne doma. Text vám môžem vytlačiť alebo si ho nájdete na
našej stránke pri oznamoch. Vodu, tymián a kriedu požehnám na Troch kráľov pri sv. omši, ktoré si potom
môžete vziať. Žeravý uhlík nájdete doma pod kobercom J Tento materiál na požehnanie domu si môžete tiež
objednať do 25.12. na stránke https://misijnediela.sk/trojkralova-hviezda-2/ Kto by napriek tomu chcel
požehnanie príbytku s kňazom, je nutné si to so mnou alebo iným kňazom individuálne dohodnúť.
v Pripomínam, že úmysly sv. omší sa zapisujú stále maximálne na tri mesiace, čiže teraz v decembri max. do
konca marca, a maximálne dva úmysly na jednu rodinu. Po odslúžení úmyslu si môže rodina zapísať ďalší
úmysel.
v 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

