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F A R S K É   O Z N A M Y 
10. novembra – 17. novembra A. D. 2019 

Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. /Ž 18,4/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
10. XI. 

TRIDSIATA  DRUHÁ 
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok Sv. Martin, biskupa 18:00 Božia  pomoc a dravie pre Janku 

Utorok Sv. Jozafáta, biskupa 
a mučeníka 7:30 + rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam 

Streda  18:00 Poďakonie za 10. rokov manželstva 
Štvrtok Výročie posviacky kostola 18:00 + Jozef a Lýdia Budajoví, syn Róbert 
Piatok Sv. Albert Veľký 18:00 + Anna a Vladimír Očenášoví a príbuzní 

Sobota Farské hody 12:00 + Emil Flaška 

Nedeľa  
17. XI. 

TRIDSIATA TRETIA 
NEDEĽA CEZ ROK 10:00 Za farnosť 

 
Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2 pani Kataríny Hošalovej.   
Ø  Stále môžete okrem klasickej zbierky na potreby farnosti prispieť aj na misie na Islande do pokladničky umiestnenej pri 
bočnom východe z kostola. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimnú vďaku. 
Ø Tento týždeň sa budeme modliť deviatnik k sv. Martinovi   
Ø V pondelok máme sviatok patróna farnosti a vo štvrtok výročie posviacky kostola. Obe tieto slávnosti si ešte raz 
pripomenieme s pozvanými kňazmi aj počas víkendu. Vo všetky tieto dni – teda v pondelok, štvrtok, sobotu i v nedeľu – 
môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. 
Ø 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. 
Ø O týždeň 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.  
Ø Program hodových slávností začne v sobotu o 12:00 sv. omšou s bývalými podkonickými kňazmi. Po sv. omši bude pre 
všetkých veriacich pripravený obed v Podkove nad Jednotou. Po ňom sa presunieme do kultúrneho domu, kde na nás čaká 
diskuia s kňazmi a koncert kapucínov. Tento slávnostný deň zakončíme vďakou Pánovi pri eucharistickej adorácií. V nedeľu 
bude potom sv. omša s otcom biskupom Dávidom Tencerom. Po sv. omši bude krátke agapé pri kostole a po obede, ktorý 
budme sláviť v domácom kruhu svojich rodín zavŕšime tieto divadlom v kultúrnom dome. Na všetky tieto podujatia vás 
srdečne pozývam. 
Ø 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. 
Ø Zbierka z minulej nedele bola 300 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 
Ø Ďakujem všetkým, ktorí už upratali kostol pred hodovou slávnosťou a tiež tým, ktorí pracovali na oprave spoločenskej 
miestnosti na fare.   
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