RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SVATÉHO MARTINA, PODKONICE
Podkonice 74, 976 13 Podkonice; Tel. 0904 218 860; e-mail: Michal.Valka@atlas.sk

FARSKÉ OZNAMY
5. januára – 12. januára A. D. 2020
V Oltárnej sviatosti Pán prichádza v ústrety človeku, stvorenému na Boží obraz a podobu, keď sa stáva spoločníkom na
jeho ceste. /Benedikt XVI./

Sväté omše a úmysly

Deň

Liturgické slávenie

Nedeľa
5. XII.

DRUHÁ VIANOČNÁ NEDELA

9:00

Za farnosť

Pondelok Zjavenie Pána, prikázaný sv.
Utorok
Sv. Rajmund z Peňafortu
Streda

9:00

Za farnosť

18:00

BP a zdravie pre Máriu Vrábovú

Štvrtok

18:00

+Oľga a Ondrej Ulbrik

Piatok

18:00

+ Rozália a Daniel Babiak, syn Peter, + rodina

Sobota

7:30

Na úmysel ordinára

9:00

Za farnosť

Nedeľa
12. I.

NEDELA KRSTU PÁNA

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9 pani Márii Zátrochovej.
 Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci január, v ktorom sa môžeme modliť aj na nasledujúce úmysly:
Evanjelizačný: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť
vo svete.
Úmysel KBS: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej
láske.
 Dnes a zajtra popoludní budeme pokračovať v trojkráľovom požehnávaní príbytkov.
 V stredu o 17:15 bude ďalšie stretnutie členov živého ruženca, ktoré začne spoločnou modlitbou sv. ruženca a bude
pokračovať sv. omšou venovanou katechéze o modlitbe. Ruženec tentokrát bude zabezpečovať ruža č. 5, pani Františky
Barlovej.
 V piatok bude opäť sv. omša za účasti detí spojená s katechézou pre prvopríjímajúcich.
 V piatok doobeda navštívim prvopiatokových chorých.
 Upresnenie prijmovej časti hospodárenia farského úradu Podkonice za rok 2019 čítané 31. 12. 2019: Príjem z nájmu
farskej hory Pasienkového pozemkového spoločenstva Podkonice v roku 2019 bolo 7864,24 eur a k tomu dodávka dreva
v objeme 10,79 m3 v hodnote 518 eur.
 Zbierka z minulej nedele bola 320 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka.

