
 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 
1. decembra – 8. decembra A. D. 2019 

Aký máš prospech z toho, že Kristus prišiel na zem v tele, ak neprišiel do tvojej duši. /Origenes/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
1. XII. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 9:00 Za farnosť 

Pondelok  18:00 + starí rodičia a deti 
Utorok Sv. František Xaverský, kňaz 6:30 BP a zdravie pre Líviu a Juraja 
Streda Sv. Barbora, mučenica 18:00 + rodičia Jozef a Anna, starí rodičia a deti 
Štvrtok  18:00 + František a Anna, syn a starí rodičia Júlia a Pavol 
Piatok Sv. Mikuláš 18:00 + Ján a Emília Slobodníkoví a syn Ján 

Sobota Sv. Ambróz, biskup a učiteľ 
Cirkvi 6:30 + Juraj, Edita a synovia 

Nedeľa  
8. XII. DRUHÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA 9:00 Za farnosť 

 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4 pani Emílie Kukučkovej.   

 Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci december. Úmysly apoštolátu modlitby sú: 
Evanjelizačný: Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.  
KBS: Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srdciach všetkých ľudí a šírilo lásku a pokoj po 
celom svete. 

 Dnes máme zbierku na charitu. 

 V advente budeme mávať rorátne sv. omše. 

 Od budúceho týždňa si môžete zapísať úmysly na sväté omše do prvého polroku 2020. 

 V utorok máme sviatok patróna našej diecézy i katedrály, sv. Františka Xaverského. 

 V stredu bude o 17:15 pravidelné stretnutie členov živého ruženca. Modlitbu sv. ruženca bude tentokrát zabezpečovať 
ruža č. 4. 

 Vo štvrtok dopoludia navštívim prvopiatkových chorých. 

 Vo štvrtok po sv. omši bude tu v kostole stretnutie detí so sv. Mikulášom. 

 V piatok budem spovedať už od 17:00 a o 17:45 sa pomodlíme prvopiatkovú pobožnosť. 

 Všetky deti pozývame na nácvik koledníkov Dobrej Noviny, ktorý má na starosti Martin Halaj. Prvý nácvik sa uskutoční na 
budúcu nedeľu po sv. omši. Koledovanie v domácnostiach sa v tomto roku uskutoční na sviatok sv. rodiny, 29. decembra.  

 Pre tých, ktorí ešte nemáte adventné vence ponúkam do pozornosti adventné vence, ktoré vyrobili dôchodcovia z DSS 
Priechod. Môžete si ich zakúpiť pri východe z kostola. 

 Zbierka na miesie na Island bola celkovo 1370 ero, zbierka z hodov 740 ero a z minulej nedele 216 euro. Darcom patrí 
srdečná vďaka. 


