
 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 
17. novembra – 24. novembra A. D. 2019 

Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň, môj Boh rozjasňuje vo mene temnoty. /Ž 18,29/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
17. XI. 

TRIDSIATA  TRETIA 
NEDEĽA CEZ ROK 10:00 Za farnosť 

Pondelok  7:30 BP a zdravie pre rodinu 
Utorok  7:30 + Agnesa a Jozef, zať, deti, rodičia, starí rodičia 

Streda Bl. Anny Kolesárovej, 
mučenice 18:00 BP a zdravie pre doktorku 

Štvrtok Obetovanie Panny Márie 18:00 + Juliana a Jozef Barloví a súrodenci 
Piatok Sv. Cecílie, mučenice 18:00 BP a poďakovanie za rodinu Vrábovú 

Sobota Sv. Klementa I, pápeža 7:30 + Ondrej Krajči 

Nedeľa  
24. XI. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 9:00 Za farnosť 

 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3 pani Emílie Beňovej.   

 Dnes je svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 
2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých 
dôstojnosť je pošliapaná.  

 Dnes po sv. omši budeme mať agapé v okolí kostola, potom obed doma v rodinách a poobede o 15:00 vás pozývam do 
priestorov kultúrneho domu na divadelné predstavenie, ktorým zavŕšime naše hodové slávnosti. 

 Dnes do Banskej Bystrice privezú relikvie sv. Vincenta de Paul, otca chudobných. V Kostole sv. Alžbety, na Huštáku, ktorý 
má dnes zároveň aj svoje patrocínium bude sv. omša a iné pobožnosti. Zajtra potom sv. Vincenta prevezú do katedrály sv. 
Františka Xaverského, kde bude takisto celodenný program, ktorý vyvrcholí sv. omšou, ktorú o 18:00 bude celebrovať otec 
biskup Marián.   

 V stredu chceme pokračovať v duchovnej obnove našej farnosti pri príležitosti jubilejného roka výročia posviacky kostola, 
preto bude počas sv. omši ďalšia katechéza o sv. Martinovi. 

 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. 

 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 170 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 

 Viacero týždňov sme sa pripravovali na tento slávnostný víkend, ktorý máme takmer za sebou. Z úprimného srdca 
ďakujem všetkým, ktorí sa na ňom akýmkoľvek videteľným i neviditeľným spôsobom podieľali. Ďakujem tým, ktorí napiekli 
koláče, tým ktorí upratali kostol i faru, tým ktorí pripravili liturgiu, ako aj tým ktorí zabezpečili propagáciu, či množstvo 
ďalších potrebných vecí.   


