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F A R S K É   O Z N A M Y 

6. december – 12. december 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 6.12. Sv. Mikuláša, ľub. spom.  Za zdravie a BP pre všetky naše deti v Podkoniciach 

Ut 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spom.   Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny 

St  8.12. Nepoškvrnené počatie 
preblahoslavenej Panny Márie, slá.   Za farnosť 

Št  9.12. Roráty     Za Božiu pomoc pre dcéru a jej rodinu 

Pia10.12 Preblahoslavenej Panny Márie 
Loretánskej, ľ.spom.   manžel Ondrej, aby našiel pokoj v Nebeskom 

Kráľovstve 

So11.12. Kántry Za zachovanie mieru a 
spravodlivosti  Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 

pri kostole Sv. Martina 
Ne12.12. Tretia adventná nedeľa - Gaudete   9:00 Za farnosť, streamovaná 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Počul som, že dnes príde Mikuláš. Keďže Mikuláš počul, že sa nemôžeme spoločne stretnúť, preto bude 
chodiť po našej dedine k večeru po 16:00 hod. Deti dávajte pozor, aby ste ho nepremeškali keď pôjde popred 
vás. 

 Dnes od 10:00 do 13:00 hod. bude otvorený kostol na individuálnu modlitbu, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 V stredu je slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok. Kostol bude otvorený od 
15:00 do 18:00 hod. na individuálnu pastorálnu činnosť -  modlitbu, spoveď, sv. prijímanie. 

 Z rozhodnutia vlády SR je od 25.11.2021 núdzový stav. Z tohto dôvodu je 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. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa na účet 42€, milodary na kostol 55€, zbierka na charitu bola 90€, a na účet 140€, školné 
pre Yvonne na účet 50€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Živé ruže nášho Ružencového bratstva sa dnes kvôli opatreniam nestretneme, ale horlitelia Živých ruží vám 
donesú nové tajomstvá na výmenu s informačným listom. Zároveň je stále možnosť, kto by mal záujem, 
počas celého roka prihlásiť sa do Ružencového bratstva vypísaním prihlášky. Zoznam Živých ruží je na 
nástenke, aj členovia Svätého a Večného ruženca. 

 V dňoch 22.-26. júna 2022 sa v Ríme uskutoční X. Svetové stretnutie rodín. Témou stretnutia bude: Rodinná 
láska: povolanie a cesta svätosti. Rada KBS pre rodinu na stránkach: http://rodina.kbs.sk zverejnila program a 
organizačné informácie k tomuto podujatiu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


