
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 
29. septembra – 6. októbra A. D. 2019 

Boh sa stáva malým dieťaťom, aby sa dotkol našich sŕdc a pritiahol nás svojou láskou. /pápež František/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
29. IX. 

DVATSIATA  ŠIESTA 
NEDEĽA  CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok Sv. Hieronym, kňaz a 
učiteľ Cirkvi 18:00 Za zdravie a BP pre Boženu  

Utorok Sv. Teréria z Lisieux, 
panna a učiteľka Cirkvi 7:30 + Júlia a František Slobodníkovci a starí rodičia 

Streda Svätí anjeli strážcovia  18:00 Za akolytov 
Štvrtok  18:00 + Ľubomír Očenáš a BP pre rodinu Očenášovú 

Piatok Sv. František z Assisi, 
zakladateľ rehole 18:00 + Emil a Mária Slobodníkovci 

Sobota Fatimská sobota 7:30 
16:00 

BP a poďakovanie pre rodinu Barlovú 
Sobášny obrad Simony Slobodníkovej a Filipa Šavolta 

Nedeľa  
6. X. 

DVATSIATA  SIEDMA 
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 

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

 V utorok začíname nový mesiac október, ktorý je osobitne zasvätený Panne Márii Ružencovej. Svätý Otec František tento 
rok vyhlásil tohtoročný október za špeciálny mesiac misii. Pri tejto príležitosti sa aj naša farnosť zapojí do aktivity „milión 
detí sa modlí ruženec“. Viac o tejto aktivite si môžete prečítať na nástenke.  

  V stredu máme druhé stretnutie členov živého ruženca. Modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou bude zabezpečovať ruža 
pani Janette Očenášovej. Pozývam vás, aby ste sa do nej zapojili aj napísaním svojich prosieb na lístky, ktoré sú pre vás 
pripravené vzadu pri stĺpe. Počas sv. omši bude ďalšia katechéza o modlitbe. Všetkých vás na toto stretnutie srdečne 
pozývam. 

 V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Chorých v domácnostiach budem spovedať doobeda a v kostole budem spovedať 
už od piatej hodiny. 

 Každý piatok máme sv. omšu za účasti detí, ktoré pozývame na faru už o piatej na nácvik piesní. Prosím, aby na tieto sv. 
omše podľa možností prichádzali aj rodičia alebo starí rodičia. 

 V sobotu je fatimská sobota. Progam na Starých Horách je ako obvykle. U nás však v tento deň bude aj sobáš Simony 
Slobodníkovej a Filipa Šavolta. Oboch odporúčam do vašich modlitieb, aby sa stali jedným. 

 Zbierka z minulej nedele bola 120 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 

 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti. Moja vďaka zvlášť patrí 
členom chlapom z farskej rady, ktorí sa snažia udržiavať okolie fary, a ktorí tiež pripravili rozvody v spoločenskej miestnosti  


