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

FARSKÉ OZNAMY
22. november – 28. november 2021
Deň
Liturgické slávenie
Po22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, sp.
Ut23.11. féria
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
St 24.11.
a spoločníkov, mučeníkov, spom.
Št 25.11. féria
Pi 26.11. féria
So27.11. féria
Ne28.11. Prvá adventná nedeľa

čas
Úmysly sv. omší
14:00  Anna Slobodníková, pohrebná
18:00  manžel Miloš Ivanič
18:00 Poďakovanie za 90 rokov života Júlia Turčanová
7:30  Margita a Ján, Anna a Jozef a z rod. Morháčovej
18:00 Za Božiu pomoc pre Annu Očenášovú
7:30 Za rodiny
7:30 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
9:00 Za farnosť
10:30 Na úmysel ordinára

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky.
 Teraz, po oznamoch bude vyložená Oltárna sviatosť pri ktorej bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 V stredu na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním.
 V piatok detská sv. omša žiaľ nebude. Úloha z piatka je napísať alebo nakresliť: Chrám Boží je domom čoho?
Na ktoré tri hlavné veci máme v chráme pri tom myslieť?
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 Budúca nedeľa je Prvá adventná, budú sa požehnávať adventné vence.
 Nezabúdajme, že do konca novembra je stále možnosť získať úplne odpustky za duše v očistci, za splnených
podmienok.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7. Márie Čemanovej.
 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov,
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Od pondelka sú radikálne opatrenia, kde na
sv. omšu môžu prísť len 50 osôb v režime „OP“, teda „Plne zaočkovaní“ a tie osoby, ktoré prekonali
ochorenie Covid-19 s odstupom nie viac ako 180 dní. V režime „OTP“ je možnosť sv. omší len pre 6 osôb a
režime „Základ“ individuálna pastoračná činnosť. Preto budú sv. omše len pre režim „OP“ Nezaočkovaných
budem riešiť po dohode individuálnou pastoračnou činnosťou. Pri vstupe do kostola každý vhoďte do
krabičky papierik s vaším menom a tel. číslom alebo číslom domu.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
v hotovosti bol 84€. Milodar na kostol 20€. Zbierka pre seminár 360€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať.
Martin Pečarka
farský administrátor

