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F A R S K É   O Z N A M Y 

27. december – 2. január 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sv. 18:00  rodičia Ondrej a Anna Turčan 
Ut28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok 18:00  st. rodičia Irena a Július Gajdoš 
St 29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána 18:00  Ľubomír Očenáš a rodina 
Št 30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána 7:30  Anna Oravcová, manžel a dcéra Júlia 

Pia31.12 Siedmy deň v oktáve Narodenia 
Pána 16:00  Emília a Ludvík a synovia Ludko a Jožko,   

    streamovaná  

So 1.1. Panny Márie Bohorodičky, slávnosť 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

Ne 2.1. Druhá nedeľa po Narodení Pána 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes od 10:00 do 12:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, poklona pri Betleheme, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Ta istá možnosť 
individuálnej pastorálnej činnosti, v tom istom čase bude v sobotu 1.1. a v nedeľu 2.1. 

 V stredu od 16:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, poklona pri Betleheme, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok na záver sv. omši poďakujeme v krátkej pobožnosti za celý tento rok. Úplný odpustok sa udeľuje 
veriacemu, ktorý sa v kostole alebo pri sledovaní televízie doma zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo 
speve hymnu Teba, Bože, chválime. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na slávení Polnočnej sv. omši a jej 
prípravy – upratania, výzdoby, príprave stromčekov a ozdobenie, krásnej koledy a speváckemu zboru, 
organistke, miništrantom, kostolníkovi a všetkým ostatným duchovne či fyzicky zapojených.  

 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“) alebo osoba na 
15 m2, čo u nás znamená max. do 50 ľudí aj s asistenciou. 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. 9. Márie Zátrochovej.  

 Dobrá novina - koledovanie po domácnostiach kvôli platným obmedzeniam Bohužiaľ nebude.  Kolednícke 
pásmo našich malých koledníkov nájdete na YouTube Farnosti Podkonice alebo v samostatnom článku na 
stránke www.NasePodkonice.sk. Pokladničky sú označené a pripravené vzadu v kostole na vyznačených 
miestach od 25.12. do 9.1.2022 alebo môžete posielať aj na farský účet s poznámkou „DOBRA 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 121€, a na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


