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F A R S K É   O Z N A M Y 

12. december – 18. december 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 12.12. féria  18:00  Marek, 1. výr. 
Ut 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice, spom.    

St 14.12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spom.  18:00  Lýdia a Jozef Budaj a syn Róbert 

Št 15.12. Roráty    6:00  Anna a Martin Ivanič 
Pi 16.12. féria  18:30  rod. Durajová 
So 17.12. féria    6:00  Anna Koctúrová a syn Marcel 
Ne 18.12. Štvrtá adventná nedeľa    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V piatok bude detská sv. omša o 18:30 hod. kvôli divadlu, na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. 
rodičov. Úloha z piatku je: Aké nové prikázanie nás Ježiš naučil? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. 
omši. Po sv. omši pozývam deti na domáce kino alebo spoločenské hry na faru. 

 Ďalšia skúška koledníkov Dobrej noviny bude vo štvrtok 15.12. o 17:00 na fare. Koledovať tento rok budeme 
v pondelok 26.12. počas dňa. Viac o tohtoročnej téme zbierky sa dočítate už čoskoro v novinách Dobrej 
noviny, pripadne aj na bočnej nástenke. 

 Folklórna skupina Vysoká v spolupráci s Farnosťou Podkonice a Obcou Podkonice vás srdečne pozýva na 
vianočný koncert s názvom Podkonické Vianoce. Uskutoční sa v predposledný deň roka, v piatok 30. 
decembra o 18:00 hod. tu v našom kostole. V programe vystúpia: domáci folkloristi z Vysokej, Pavol Majerík 
so sólistami a folklórny súbor Partizán. Koncert bude uvádzať Anita Fáková. Vstupné bude dobrovoľné. 

 Od dnes sa zapisujú úmysly sv. omši na prvý štvrťrok.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na potreby kostola z posledného týždňa bola 200€, milodary na kostol 220€, zvonček na účet 10€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.  

 Hromadné spovedanie pred Vianocami bude v Podkoniciach v sobotu (17.12.) pred 4. adv. nedeľou od 9:00 
hod. do 11:00 hod. Komu tento čas nevyhovuje, je možnosť ísť na spoveď u nás v dekanáte podľa rozvrhu na 
nástenke alebo potom do BB. 

 Tlačová kancelária KBS dňa 15.11.2022 oznámila, že Svätý stolec ocenil veľkodušnosť, s akou slovenskí 
veriaci duchovne a finančne podporujú seminaristov na misijných územiach, najmä formou adopcie 
seminaristov a formou tzv. omšových milodarov. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


