RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SVATÉHO MARTINA, PODKONICE
Podkonice 74, 976 13 Podkonice; Tel. 0904 218 860; e-mail: Michal.Valka@atlas.sk

FARSKÉ OZNAMY
14. júla – 21. júla A. D. 2019
Pokrok je možný iba v spoločnosti, v ktorej existujú morálne hodnoty a silné presvedčenia /Benedikt XVI./

Deň
Nedeľa
14. VII.

PATNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM
9:00
OBDOBÍ

S. Bonaventúra,
biskup a učiteľ
Pondelok Cirkvi
P. Mária
Utorok
Karmelská
S. Andrej-Svorad
a Benedikt,
Streda
pustovníci
Štvrtok
Bl. Peter Pavol
Gojdič, biskup a
mučenník
Piatok
Sobota

Nedeľa
21. VII.

Sväté omše a úmysly

Liturgické slávenie
Za farnosť

7:30

+ František, rodičia a súrodenci

7:30

Za Božiu pomoc pre pána kostolníka Viliama

18:00 + manžel Pavol

18:00 Za Božiu pomoc pre rodinu Ulbrikovú
18:00 + Mária, Juraj, Kornélia a Juraj

Panny Márie v
sobotu, ľubovoľná
spomienka
ŠESTNÁSTA
NEDEĽA V
CEZROČNOM
OBDOBÍ

7:30

Na úmysel biskupa

9:00

Za farnosť

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5 pani Márie Vrábovej
 Aj naďalej si môžete zapísať úmysly sv. omší na druhý polrok roku 2019.
 V pondelok 15. júla bude od ôsmej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer v našej farnosti výročná farská poklona, ktorou sa
zároveň zapojíme do celoslovenskej štafetovej adorácie s názvom rodiny za rodiny. Pozývam, aby si každý člen našej farnosti
našiel na túto adoráciu čas a prišiel sa modliť za rodiny nielen v našej farnosti, ale aj na celom Slovensku.
 Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: v najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste
preladili svoje televízne programy. V mesiaci júl a august dôjde k prelaďovaniu. V prípade starších televíznych prijímačov
bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVB-T2. Podrobné informácie nájdete na výveske.
 V dňoch 19. až 21. júla 2019 pozýva farnosť Priechod na duchovnú obnovu s blahoslaveným Titusom Zemanom, ktorá sa
uskutoční v tamojšom kostole pod vedením saleziána dona Jozefa Luscoňa. Podrobný program je na nástenke.
 Minulotýždňová zbierka na maľovanie kostola, ktoré objednal ešte otec Miroslav bola 147 eur. Všetkým darcom srdečne
Pán Boh zaplať.
 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa starali o poriadok v kostole, o kvety, pomáhali pri liturgií, ale osobitne ďakujem
aj členom farskej rady za ich čas a pomoc pri riešení farských potrieb.

