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F A R S K É   O Z N A M Y 

1. marec – 7. marec A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  1.3. féria    Jana Flašková, st. rodičia 
Ut  2.3. féria  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

St  3.3. féria 18:00  Anna Bobáková, 1. výr., Stanislav Bobák, Božena a 
František Šajban, streamovaná 

Št  4.3. féria   Anna a František 
Pia 5.3. féria   Milan Pavlák, 3. výr. 
So 6.3. féria   Ondrej Nemčok a rodičia 
Ne 7.3. Tretia pôstna nedeľa 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 Dnes bude od 14:00 do 16:00 hod. otvorený kostol. 

 V stredu bude o 18:00 streamovaná sv. omša a po nej bude hneď krížová cesta. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným ťažko chorým. 

 Rok svätého Jozefa trvajúci od 8.12.2020 do 8.12.2021, počas ktorého možno získavať aj úplné odpustky. 
Aké sú podmienky nájdete na nástenke alebo v prílohe po oznamoch. 

 Stále platí zákaz 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. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček, príspevky na kostol a milodary z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti bolo 80€ a na 
účet bolo 210€ zbierka na charitu v hotovosti 50€ a na účet 350€, na misie 30€. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať.  

 Aj počas tohtoročného Pôstneho obdobia prebieha duchovný a sociálny projekt „Podeľme sa!“, ktorý pomáha 
matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi.  Tohto roku prebieha už 15. ročník tejto akcie. Cieľom projektu je 
pomôcť blížnym v krízových životných situáciách a tak prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku 
k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. 
Viac o zbierke, ako aj spôsob ako prispieť nájdete na stránke Katolíckeho hnutia žien Slovenska:  
www.khzs.sk/jubilejne-podelme-sa-2021-trochu-inak/ 

 
 Riaditeľ Rádia Mária – vdp. Mgr. Martin Jarábek nás informoval, že Rádiu Mária bola udelená licencia na 

digitálne rozhlasové vysielanie. Rádio Mária ponúka prenosný rádioprijímač (v mariánskom prevedení), ktorý 
je schopný prijímať signál DAB ako aj FM. Viac informácii nájdete na: https://www.radiomaria.sk/pocuvat/.  

 
 Úloha pre deti: Čo sa udialo v nedeľnom evanjeliu? Ako sa volajú osoby, ktoré tam boli spomenuté? Na čo 

prišli - čo sa dozvedeli? Odpovede posielajte na mail: podkonice@fara.sk alebo ich vhoďte do poštovej 
schránky pred farou do soboty 6.3.2021. Menšie deti môžu zadanie úlohy nakresliť.  



 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


