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F A R S K É   O Z N A M Y 

5. december – 11. december 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 5.12. féria    
Ut 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa  17:00 Za požehnanie a Božiu pomoc pre deti a krstne deti 

St 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spom.  18:00  rodičia Kornélia a Jozef a synovia 

Št 8.12. Nepoškvrnené Počatie 
Preblahoslavenej Panny Márie, sl.  18:00 Za farnosť 

Pi 9.12. Za zachovanie pokoja 
a spravodlivosti, z. kántry  18:00  Milan Vráb, rodičia a st. rodičia 

So 10.12. Preblahoslavenej Panny Márie 
Loretánskej, ľ. spom.    6:00 Za pomoc Božiu pre dcéry 

Ne 11.12. Tretia adventná nedeľa Gaudete    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 V utorok ako každý rok nás na sv. omši navštívi Mikuláš, deti, dúfam, že ste na jeho príchod už pripravené. 

 V štvrtok je slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok, sv. omša bude večer o 18:00 
hod. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatku je: Akú cnosť alebo aký máme byť z Ježišovho 
konania? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam všetky deti na nácvik 
koledovania Dobrej noviny na faru. Koledníci budú tento rok navštevovať naše príbytky v pondelok 26. 
decembra. Zároveň všetkých koledníkov Dobrej noviny pozývam na vysielaciu sv. omšu, ktorá sa za našu 
diecézu bude konať k katedrále sv. Františka Xaverského už najbližšiu sobotu 10. decembra  o 10:30. Na tejto 
omši otec biskup požehná všetkých koledníkov a po skončení omše je pripravený zaujímavý program. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na charitu z posledného týždňa bola 305€, a na účet 100€, milodary na kostol 30€, zvonček na účet 20€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej.  

 Hromadné spovedanie pred Vianocami bude v Podkoniciach v sobotu (17.12.) pred 4. adv. nedeľou od 9:00 
hod. do 11:00 hod.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


