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

FARSKÉ OZNAMY
4. január – 10. január A. D. 2021
Deň

Liturgické slávenie

Po 4.1.

Po vo vian. období

Ut 5.1.
St 6.1.
Št 7.1.
Pia 8.1.
So 9.1.
Ne 10.1.

Ut vo vian. období
Zjavenie Pána, slávnosť
Št po Zjavení Pána
Pia po Zjavení Pána
So po Zjavení Pána
Krst Krista Pána

čas

9:00

9:00

Úmysly sv. omší
… Ľubomír Očenáš, rod. Lamperová a BP pre rod.
Očenášovú
Za farnosť, streamovaná
… Oľga a Ondrej Ulbrik
… Júlia, Anna a Pavol
… manžel Martin
Za farnosť, streamovaná

v V stredu je slávnosť Zjavenie Pána, prikázaný sviatok. Pri sv. omši požehnám vodu, tymián a kriedu, ktoré si
potom môžete vziať na požehnanie príbytkov.
v Regionálny úrad zdravotníctva v BB vydal nové opatrenia, pri ktorých je od 23.12.2020 zakázané slúžiť
verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte sú pre pohrebný, sobášny a krstný
obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. omša je platná aj doma pri
sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. Komu to takto nevyhovuje,
zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. omše.
v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
a príspevky na kostol z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa na účet bol 158€, Dobrá novina 175€.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
v Dobrá novina – Príspevky môžete posielať na farský účet SK91 0900 0000 0000 5018 0927, do poznámky
uveďte „DOBRA NOVINA“. Ak nemáte túto možnosť, kontaktujte p. farára Martina Pečerku, Martina
Halaja, Jaroslava Kostúra alebo ktoréhokoľvek člena farskej rady. Príspevky môžete posielať do 10.1.2021.
Pán Boh zaplať.
v Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu.
Martin Pečarka
farský administrátor

