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

 
 

F A R S K É   O Z N A M Y 

20. december – 26. december 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po20.12. féria 18:00  Viktor 

Ut21.12. féria 18:00  Mária a Ondrej Kostúrik a ich dcéry Mária, Anna a 
Elena 

St 22.12. féria 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Št 23.12. féria 6:00  Michal a Mária Bobák 

Pia24.12 féria 
6:00 

 
00:00 

 Anna Kukučková 
Za všetkých dobrodincov, ktorí pomohli akoukoľvek 
službou alebo prispeli na kostol, streamovaná 

So25.12. Narodenie Pána, slávnosť 
7:30 
9:00 

10:30 

Na úmysel 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

Ne26.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie 
a Jozefa, sviatok 

7:30 
9:00 

10:30 

 Alojz 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes od 11:30 do 13:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Ta istá možnosť individuálnej pastorálnej 
činnosti, v tom istom čase bude v sobotu 25.12. a v nedeľu 26.12. 

 V stredu od 15:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 Polnočná sv. omša bude streamovaná len za účasti najnutnejšej asistencie a speváckeho zboru, ktorí sú o tom 
oboznámení. Je to z dôvodu obmedzeného počtu ľudí účastných na sv. omši. 

 V sobotu na Narodenie Pána budem od 15:00 hod. chodiť k nahláseným chorým. 

 Od piatku 10.11.2021 je možné opäť sláviť bohoslužby verejným spôsobom. Zúčastniť sa na nich môže 30 
osôb v režime OP (čo znamená „očkovaní a tí, čo prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“). Pre 
nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore 
s kňazom alebo v čase otvoreného kostola. Zároveň je potrebné dodržať všetky doteraz potrebné hygienické 
pravidlá (rozostupy, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest, sväté prijímanie na ruku...). 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej.  

 Dobrá novina - koledovanie po domácnostiach kvôli platným obmedzeniam Bohužiaľ nebude.  Kolednícke 
pásmo bude odvysielané na záver streamovaných sv. omší – polnočnej a koncoročnej. Pokladničky budú 
pripravené a označené vzadu na vyznačených miestach od 25.12. do 9.1.2022 alebo môžete posielať aj na 
farský účet s poznámkou Dobrá novina. Na veľkej nástenke na boku si môžete pozrieť, kde vykoledovaný 
príspevok poputuje.  

 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, rozhodol som sa, že požehnanie vykonám pred domom pri dverách. Vodu, tymián a kriedu 
požehnám na Troch kráľov pri sv. omši, a v ten deň poobede začnem chodiť po dedine požehnávať, kde ma 
budú čakať. Ak všetko nestihnem, pokračovať budem v sobotu (8.1.) ráno a v nedeľu (9.1.) poobede. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z minulého týždňa bol 130€, a na účet 10€, milodary na školné pre Yvonne 50€, milodary na kostol 20€, a na 
účet 220€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok rodiny a manželstva – Amoris laetitia od marca 2021 (pri piatom 
výročí vydania apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky) do leta 2022. V tejto 
dobe to je špeciálny rok uvažovania o vzore manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého 
dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. 

 Pápežské misijné diela na Slovensku dňa 5. decembra 2021 informovali, že vo všetkých kostoloch na 
Slovensku (v 1.527 farnostiach) sa počas Misijnej nedele dňa 24. októbra 2021 vyzbieralo 644 806,50 eur. 
Misijná nedeľa je najväčšia akcia solidarity na svete. Finančná zbierka sa v tento deň koná v katolíckych 
kostoloch vo všetkých krajinách sveta. Podstatou Misijnej nedele je predovšetkým rozmer bratstva a solidarity. 
PMD úprimne ďakuje všetkým darcom. K poďakovaniu sa pripája aj náš ordinariát. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


