
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 
8. septembra – 15. septembra A. D. 2019 

Kto verí, nikdy nie je sám, ani počas života, ani počas smrti. /Benedikt XVI./ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
8. IX. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

Pondelok   7:30 + Emília a Matúš a starí rodičia 
Utorok  7:30 + Libor Očenáš, rodičia a starí rodičia 
Streda    + manžel Stanislav a syn Ivan 

Štvrtok Meno 
preblahoslavenej PM  + Anna a Pavol Slobodníkoví od Chadesov 

Piatok Sv. Ján Zlatoústy 18:00 + Božena a Emil Luštiak 

Sobota Povýšenie sv. kríža 
7:30 
 
16:00 

Poďakovanie za 80. rokov života Františky a BP do 
ďalšieho života 
Sobášny obrad Maroša Kicka a Martiny Suchánkovej 

Nedeľa  
15. IX. 

DVATSIATA  ŠTVRTÁ 
NEDEĽA   
SEDEMBOLESTNÁ PM 

9:00 Za farnosť 

 

Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3 pani Emílie Beňovej.  

Ø Upozorňujem na zmenu času svätých omší. V pondelok a utorok bude ranná sv. omša o 7:30 a v stredu a štvrtok budú 
úmysly sv. omší odslúžené mimo farnosti. 

Ø Od piatku 13. septembra sa budeme duchovne pripravovať na tretí národný pochod za život v Bratislave deviatnikom, 
ktorý sa budeme modliť vždy pred sv. omšou.  

Ø V piatok pozývame rodiny na nácvik spevu na faru o 17:00, a potom na svätú omšu za účasti detí. Podporte prosím deti 
k účasti na nácviku i na sv. omši.  

Ø V sobotu 14. septembra vás pozývame na tradičnú púť k sviatku povýšenia sv. kríža v Moštenici 

Ø V piatok 20. septembra budú pri večernej  svätej omši požehnané školské potreby a pomôcky.  

Ø V sobotu o 17:00 vás pozývam na filmový večer na fare, ktorý nám predstaví svätca tohto mesiaca. 23. septembra  si totiž 
pripomenieme sv. pátra Pia a film o ňom si pozrieme v spoločenskej miestnosti na fare.  

Ø Zbierka z minulej nedele bola 230 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 

Ø Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti. Osobitne ďakujem ruži č. 1. 
za vedenie modlitby sv. ruženca na prvom stretnutí členov živého ruženca; a Jarkovi a Šimonkovi Kostúrovcom, ktorí 
započali spevy pri piatkových sv. omšiach pre deti. 
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