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F A R S K É   O Z N A M Y 

17. január – 23. január 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 17.1. Sv. Antona, opáta, spom. 18:00  Milan Vráb, rodičia a st. rodičia 
Ut 18.1. féria   
St 19.1. féria 18:00  rodičia Mária a Pavol 
Št 20.1. féria 7:30 Za zdravie a BP pre členov SSV 
Pi 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, sp. 18:00 Za duše v očistci 
So 22.1. féria 7:30  Peter Slobodník 

Ne 23.1. Tretia nedeľa cez rok,  
Nedeľa Božieho Slova 

7:30 
9:00 

 Ivan Kostúr, 1. výr. 
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 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. Pokračujeme znova s úlohami. Úloha z piatka 
je: Kto, kedy, kde a ako nám môžu byť odpustené hriechy? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

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

 Vyslúženie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu dňa 12. 6. 2022 o 10.30 hod. 

 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. 2. Kataríny Hošalovej.  

 Dobrá novina - koledovanie po domácnostiach kvôli platným obmedzeniam Bohužiaľ nebola.  Kolednícke 
pásmo našich malých koledníkov nájdete na YouTube Farnosti Podkonice alebo v samostatnom článku na 
stránke www.NasePodkonice.sk. Pokladničky boli vybrané a spočítané. V pokladničkách a na účet sa spolu 
vyzbieralo 1010€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. Na veľkej nástenke na boku si môžete pozrieť, 
kde vykoledovaný príspevok poputuje.  

 Na slávnosť Troch kráľov som začal požehnávať príbytky a cez víkend som spolu s miništrantmi aj dokončil. 
Kto nebol doma, keď sme išli okolo vás a chcete požehnať príbytok, dajte mi vedieť a prídem už len osobne 
po dohode požehnať. Vykoledované peniaze z požehnania príbytkov ste prispeli spolu 4000€, ktoré som už 
odoslal za faktúru strechy KD. Srdečná vďaka vám všetkým za štedré milodary. Nech vám to Pán Boh bohato 
odplatí. Veľmi pekne ďakujem miništrantom za veľkú pomoc. 



 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 posledného týždňa v hotovosti bol 105€ a na účet 10€, Jasličky 45€, príspevky na kostol a faru na účet 
110€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Synodálny rok 2022 – povzbudenie Svätého Otca  
Synoda o synodalite v Katolíckej cirkvi prebieha aj tento rok. Je to ideálna príležitosť, aby sme sa vytrvalo učili 

viesť lepší dialóg s Pánom Bohom aj s ľuďmi. Povzbudzuje nás k tomu aj Posolstvo Svätého Otca Františka na 
Nový rok 2022 (55. deň svetového pokoja): 

„Vo svete, ktorý je naďalej sužovaný pandémiou, spôsobujúcou mnohé problémy, sa „niektorí pokúšajú utiecť 
od reality tým, že hľadajú útočisko v súkromnej sfére, ďalší jej čelia ničivým násilím. No medzi egoistickou 
ľahostajnosťou a násilným protestom je vždy možná alternatíva – dialóg. Dialóg medzi generáciami“ 
(Posolstvo..., 2). 

Svätý otec František ponúkol svetu tri spôsoby budovania trvalého pokoja: „Po prvé, dialóg medzi 
generáciami ako základ pre realizáciu spoločných projektov. Po druhé, vzdelávanie ako faktor slobody, 
zodpovednosti a rozvoja. A napokon prácu ako prostriedok na plné uskutočnenie ľudskej dôstojnosti. Tieto tri 
prvky sú nevyhnutné na vytvorenie spoločenského paktu, bez ktorého by sa akýkoľvek mierový projekt ukázal 
ako neuspokojivý.“ 
 Ohľadom diecéznej fázy synody BÚ oznamuje: 

Úctivo a opätovne pozývame všetkých – kňazov, diakonov, laikov i rehoľníkov, farské, ako aj rôzne iné 
spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace na území Banskobystrickej diecézy – aby ste sa zapojili do 
synodálneho procesu v našej diecéze. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na stránkach našej 
diecézy www.bbdieceza.sk 
Nachádza sa tam aj registračný formulár, prostredníctvom ktorého môžete zaregistrovať svoje spoločenstvá 
respektíve skupinky do synodálneho procesu. Kto by mal záujem konzultovať a viesť dialóg o Synode v našej 
farnosti, nech mi dá vedieť. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


