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

F A R S K É   O Z N A M Y 
21. júla – 28. júla A. D. 2019 

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou. /sv. Edita Steinová/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
21. VII. 

ŠESTNÁCTA 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

Pondelok  Sv. Mária 
Magdaléna, sviatok 7:30 + Ján, Milan, rodičia a st. rodičia 

Utorok 

 Sv. Brigita 
Švédska, rehoľníčka 
a spolupatrónka 
Európy, sviatok 

7:30 + Anna a František Flaška 

Streda   18:00 Poďakovanie za 70 rokov života a Božie požehnanie 

Štvrtok Sv. Jakub, apoštol, 
sviatok 18:00 + Dominik a Anna Barlová 

Piatok 
Sv. Joachim 
a Anna, rodičia 
Panny Márie 

18:00 + Anna a Viliam Očenášovci a + rodina 

Sobota Sv. Gorazd 
a spoločníci 7:30 + Božena Očenášová 

Nedeľa  
28. VII. 

SEDEMNÁSTA 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

 

Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6 pani Vladimíry Turčanovej 

Ø Aj naďalej si môžete zapísať úmysly sv. omší na druhý polrok roku 2019. 

Ø Od dnešnej nedele sa pred záverečným požehnaním budeme spoločne modliť modlitbu za povolania nielen na duchovný 

stav, ale aj do rodín a k akémukoľvek darovaniu sa. Modlitbu máte pripravenú vo svojich laviciach. V prípade nedostatku 

vytlačím ešte ďalšie exempláre.   

Ø 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. 

Ø V sobotu si pripomenieme ôsme výročie úmrtia nášho otca biskupa Rudolfa Baláža, pamätajme na neho vo svojich 

modlitbách. 

Ø Zbierka z minulej nedele na dokončenie opráv fary bola 132 eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať. 

Ø Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti. Osobitne ďakujem tým, ktorí 

vykonávali liturgické služby v kostole, ale aj tým, ktorí kostol upratujú, alebo ho zdobia kvetinami. 
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