
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 
6. októbra – 13. októbra A. D. 2019 

Chceš byť svätý? K sebe buď prísny a k blížnym dobrotivý. /sv. Ján Zlatoústy/ 
 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
6. X. 

DVATSIATA  SIEDMA 
NEDEĽA  CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok Ružencová Panna Mária 18:00 + manžel Peter a Božia pomoc rodine Barlovej 
Utorok  7:30 Božia pomoc a zdravie pre Dominiku 
Streda   18:00 + rodičia Anna a Martin Ivaničoví 
Štvrtok  18:00 + manžel Martin 
Piatok Sv. Jána XXIII, pápeža 18:00 + z rodín Kmeťovej, Pospíšilovej a Ditrichovej 

Sobota Panna Mária v sobotu 7:30 Za kňazov 

Nedeľa  
13. X. 

DVATSIATA  OSMA 
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 
Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7 pani Márie Čemanovej.  
Ø Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci okóber v ktorom sa budeme modliť aj na nasledujúce úmysly: 
Evanjelizačný: Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi 
KBS: Aby sme sa v našim rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu 
vlasť.  
Ø  V pondelok máme pomienku Panny Márie Ružencovej, ktorej je zasvätený celý tento mesiac. Pozývam vás k oživeniu 
modlitby sv. ruženca v našej farnosti aj cez spoločnú modlitbu v kostole. V jednotlivé dni sa ju budú modliť nasledovné 
skupiny veriacich: 
V pondelok : skupina Boženy Barlovej 
V utorok  : dôchodkyne 
V stredu  : skupina Vladimíry Turčanovej 
Vo štvrtok : skupina Juraja Barlu 
V piatok  : deti 
V sobotu  : skupina Anny Mojžišovej 
V nedeľu  : farár 
Ø V stredu budem mať tu v Podkoniciach ročníkové stretnutie spolužiakov kňazov. Pri tejto príležitosti vás v stredu večer 
pozývam na koncelebrovanú sv. omšu do nášho farského kostola. 
Ø 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. 
Ø Od septembra sme v našej farnosti začali s aktivitami, ktoré môžu pomôcť oživiť naše farské spoločenstvo. Jednou z nich 
sú aj katechézy k jubilejnému roku výročia posviacky nášho farského kostola. Pri tejto príležitosti raz mesačne spoločne pri 
sv. omši uvažujeme nad životom a odkazom patróna nášho chrámu sv. Martina. Ako vyvrcholenie týchto katechéz a tohto 
jubulejného roka chceme spoločne putovať do francúzskeho mesta Tours. Bližšie informácie o pripravovanej púti sú zatiaľ 
na nástenke, čoskoro však pribudnú už aj na internetovej stránke. Záujemcovia o púť sa mi môžu prihlasovať na fare alebo 
v sakristii kostola. 
Ø V piatok je spomienka na sv. Jána XXIII. O deň neskôr vás pozývam o 17:00 na faru na filmové stretnutie, kde si priblížime 
život práve tohto dobrotivého pápeža. 
Ø Zbierka z minulej nedele bola 120 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 
Ø Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.  
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