
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 
27. októbra – 3. novembra A. D. 2019 

Veď ktoje Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? /Ž 18,32/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
27. X. 

TRIDSIATA    
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok Sv. Šimon a Júda, apoštoli 18:00 + sestra Damiána 
Utorok  7:30 + sestra Damiána 
Streda  18:00 + sestra Damiána 
Štvrtok  18:00 + Ján Mojžiš 
Piatok Všetkých svätých, sviatok 9:00 Za farnosť 

Sobota Spomienka verných 
zosnulých 

9:00 
15:00 

Za zosnulých farníkov 
Za duše v očistci 

Nedeľa  
3. XI. 

TRIDSIATA PRVÁ  
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 
Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10 pani Janky Gregorovej.   
Ø Tento týždeň nám končí ružencový mesiac október. Ďakujem všetkým, ktorí sa túto modlitbu modlia, či už doma, 
v rodinách, alebo aj tu spoločne v kostole. Obzvlášť ďakujem našim deťom, ktoré sa túto modlitbu modlievali v piatok, 
a ktoré sa aj v našej farnosti zapojili do misijnej akcie Milión detí sa modlí ruženec. 
Ø Vo štvrtok si pripomenieme 4. výročie biskupskej vysviacky otca biskupa Dávida Tencera. V tejto súvislosti vás chcem 
poprosiť nielen o duchovnú spomienku na neho, ale aj finančnú. Keďže otec biskup Dávid pôsobí na Islande, ktorý je tiež 
svojim spôsobom misijným územím chem vás poprosiť aj o určitú finančnú výpomoc. Budúci týždeň budeme mať okrem 
klasickej zbierky na potreby farnosti aj zbierku, ktorou môžeme pomôcť otcovi biskupovi Dávidovi a Cirkvi na Islande. 
Ø V piatok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Vigílna omša z tohto sviatku bude už vo štvrtok o 18:00, a potom 
v piatok bude takisto sv. omša o 9:00. Od 1. do 8. novembra vrátane môžeme našim zosnulým za obvyklých podmienok 
vyprosovať úplné odpustky. Vštkých vás pozývam k tomuto duchovnému dobrodeniu pre našich zosnulých. 
Ø V sobotu máme spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omša v tento deň bude o 9:00 v kostole, a potom o 15:00 
na novom cintoríne, kde sa pomodlíme za našich zosnulých. 
Ø O tri týždne máme v našej farnosti hodovú slávnosť, vrámci ktorej ku nám prídu kňazi, ktorí kedysi pôsobili 
v Podkoniciach. V súvislosti s tým chcem poprosiť o pomoc pri občerstvení, hlavne v podobe sladkých a slaných výrobkov. 
Prosím, aby ste pamätali na 15. november, kedy budú od rána otvorené dvere fary, kde ich budete môcť nosiť, aby sme sa 
nimi potom 16. a 17. novembra mohli posilniť. Vopred vám za túto pomoc vyslovujem veľku vďaku.  
Ø Pri príležitosti jubulejného roka výročia posviacky chrámu sv. Martina, chceme spoločne putovať do francúzskeho mesta 
Tours. Presný termín púte zverejním v najbližších dňoch, avšak záujemcovia sa už teraz môžu prihlasovať na fare alebo 
v sakristii kostola. 
Ø Zbierka na misie do Rwandy bola 330 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 
Ø Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.   
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