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F A R S K É   O Z N A M Y 

3. január – 9. január 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 3.1. féria    
Ut 4.1. féria    
St 5.1. Vigília Zjavenie Pána, slávnosť 18:00  rodičia Alexander, Anna, bratia, sestry a st. rodičia 

Št 6.1. Zjavenie Pána, slávnosť 7:30 
9:00 

 Anna Slobodníková  
Za farnosť 

Pi 7.1. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, vt 18:00  Ján a Alžbeta Jamrichová,  Emília Barlová 
So 8.1. féria 7:30 Na úmysel 

Ne 9.1. Tretia nedeľa po Narodení Pána, 
Krst Pána, sviatok 

7:30 
 

9:00 

Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 
pri kostole Sv. Martina 
Za farnosť 

 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 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 štvrtok 6.1. a v nedeľu 9.1. 

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

 V piatok 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. 

 Na budúcu nedeľu bude o 10:00 hod. stretnutie birmovancov. 

 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. 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. 10. Jany Gregorovej.  

 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. Začnem o 12:30 hod. na fare a domy okolo fary, potom smerom hore na Pleše a potom smerom 
na Hôrku. Tam kde skončím, budem potom pokračovať v sobotu (8.1.) ráno a v nedeľu (9.1.) poobede. Kto by 
v tie dni nebol doma, dajte vedieť a prídem inokedy. Vykoledované peniaze pôjdu na zaplatenie faktúry 
strechy KD. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z 25.12. bol 140€, z 26.12. bol 140,50€, a na účet 10€, Jasličky 119,50€, milodar na kostol na účet 100€, 
Dobrá novina na účet 170€, milodary na strechu KD 340€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Organizácia Likvidace lepry (LL) s odporúčaním KBS prosia o pomoc pri šírení ich diela lásky pre 
najúbohejších medzi úbohými. Viac info nájdete na nástenke a vzadu na ich letáku. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


