
 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 
3. novembra – 10. novembra A. D. 2019 

Podľa toho spoznajú všetci že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. /Jn 13,35/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
3. XI. 

TRIDSIATA   PRVÁ 
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok Sv. Karol Boromejský 14:30 
18:00 

Pohreb pani Emílie Gregorčokovej 
+ Anna s rodinou 

Utorok Sv. Imrich 7:30 + Anna Barlová 
Streda  18:00 + Emília, Matúš, starí rodičia 
Štvrtok  18:00 + František 
Piatok  18:00 + rodičia a manžel 

Sobota Výročie posviacky 
Lateránskej baziliky, sviatok 7:30 + Alžbeta Kostúrová a Štefan Kostúr 

Nedeľa  
10. XI. 

TRIDSIATA DRUHÁ  
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1 pani Anny Kostúrovej.   
 Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci november, v ktorom sa budeme modliť aj na nasledujúce úmysly: 

Všeobecný: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia 
a zmierenia. 
KBS: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť. 

  V dnešnú nedeľu môžete okrem klasickej zbierky na potreby farnosti prispieť aj na misie na Islande. Za vaše milodary 
vyslovujem vopred úprimnú vďaku. 
 Úplné odpustky pre duše v očistci môžeme za obvyklých podmienok až do 8. novembra, tzn. až do piatku.   
 V stredu vás pozývam na ďalšie stretnutie  členov živého ruženca. Stretnutie začne spoločnou modlitbou sv. ruženca 
o 17:15 , ktorý sa bude predmodlievať ruža č. 3 pani Janky Gregorovej, a potom bude sv. omša spojená s katechézou 
o modlitbe.  
 V piatok budeme mať opäť svätú omšu za účasti detí, na ktorú pozývame aj ich rodičov a starých rodičov. Deti môžu prísť 
na faru už o 17:00 na nácvik piesní. Táto sv. omša je súčasťou prípravy na prvé sväté prijímanie. 
 V piatok dodobeda navštívim chorých a starých nahlásených na prvopiatkovú spoveď 
 V sobotu vás o 9:00 pozývame na brigádu, ktorou chceme pripraviť okolie kostola a fary na blížiace sa hody. 
 O dva 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 veľkú vďaku.  
 Pri príležitosti jubulejného roka výročia posviacky chrámu sv. Martina, chceme spoločne putovať do francúzskeho mesta 
Tours. Presný termín púte zverejním neskôr, avšak záujemcovia sa už teraz môžu prihlasovať na fare alebo v sakristii 
kostola. 
 Zbierka z minulej nedele bola 121 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 
 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.   


