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

FARSKÉ OZNAMY
10. január – 16. január 2022
Deň
Po 10.1.
Ut 11.1.
St 12.1.
Št 13.1.
Pi 14.1.

Liturgické slávenie
féria
féria
féria
féria
féria

čas
Úmysly sv. omší
18:00  Irena a syn Jozef

So 15.1.

féria

7:30
7:30
9:00

18:00  Helena a Valentín Ivanič
7:30  Jakub a Anna Šišková a dcéra Anna
18:00  Stanislav

Ne 16.1. Druhá nedeľa cez rok

 Anna Forgáčová
Za ženy modliace sa prístrešie
Za farnosť

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky.
 Dnes je stretnutie birmovancov o 10:00 hod.
 Dnes sa končí Vianočné obdobie.
 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 aj na budúcu nedeľu.
 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 bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov.
 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. 1. Anny Kostúrovej.
 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 dnes alebo môžete posielať aj na farský účet s poznámkou DOBRA NOVINA. Na
veľkej nástenke na boku si môžete pozrieť, kde vykoledovaný príspevok poputuje.
 Na slávnosť Troch kráľov som začal 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. Ako viete, už sme začali
požehnávať domy a včera sme skončili na Novej ulici u Burianovcov. Dnes od toho domu budeme ďalej
pokračovať o 12:20 hod. smerom dole až po hlavnú ulicu ku kostolu. Chceli by sme dnes všetko skončiť max.
však do 19:00 hod. Kto nebol doma, keď sme išli okolo vás a chcete požehnať príbytok, zavolajte Martinovi

Halajovi alebo mne a prídeme ešte dodatočne aj k vám. Vykoledované peniaze pôjdu na zaplatenie faktúry
strechy KD.
 Chcem sa veľmi pekne poďakovať za obetavú bezplatnú službu organovania pani Zuzke Polonyiovej, ktorá
ukončila túto dobrovoľnú službu. Tiež ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu a ústretovosť, nech jej to Pán Boh
bohato odplatí. Tiež chcem veľmi pekne poďakovať pani Jozefe Barlovej a Márii Šustekovej za službu
počítania a zmeny drobných peňazí na bankovky zo zvončeka a rôznych zbierok, ktoré ukončili túto bezplatnú
dobrovoľnú službu. Nech vám to Pán Boh bohato odplatí. Zároveň vyhlasujem a prosím, kto by chcel
vykonávať tieto Bohu milé služby organovania a počítania, nech sa u mňa ohlási.
 Od 18. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
z 1.1. bol 200€, Milodary na kostol 130€, Jasličky 60€. Zvonček z 2.1. bol 40€, Zbierka na potreby kostola
137€, Jasličky 51€. Zvonček z 6.1. bol 25€, Zbierka na potreby kostola 70€. Dobrá novina na účet 20€,
milodary členov Ružencového bratstva 33€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
Martin Pečarka
farský administrátor

