
 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 
19. januára – 26. januára A. D. 2020 

 
Náš Pán zostupuje z neba nie preto, aby ostal v zlatom kalichu, ale aby našiel iné nebo, ktoré je mu nekonečne milšie ako 

to prvé: nebo našej duše, stvorenej na jeho obraz, živý chrám Trojjediného Boha . /sv. Terézia z Lisieux/ 
 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
19. I. DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok  18:00 + Ján a Anna Budajoví a syn Jozef 
Utorok Sv.Agnesa,panna a mučenica --- ---  
Streda  18:00 + rodičia Mária a Pavol a ostatná rodina 
Štvrtok  17:00 + starí rodičia Mária a Ján Očenáš a ich deti 
Piatok Sv. Františka Saleského, kňaz 18:00 + Mária a Peter Turčan 

Sobota Obrátenie sv. Pavla, ap. 7:30 Za Božiu pomoc a zdravie 

Nedeľa  
26. I. TRETIA NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1 pani Anny Kostúrovej. 

 V stredu bude pravidelná katechéza  k roku sv. Martina v našej farnosti spojená s modlitbami k sv. 
Martinovi za našu farnosť 

 Vo štvrtok bude sv. omša o 17:00. 

 Tento týždeň sa prosím v prípade zaopatrenia obráťte na dp. Mareka Isrku. Tel: 0907365781 alebo 
0484189151 

 V piatok bude opäť sv. omša za účasti detí spojená s katechézou pre prvopríjímajúcich. 

 V týždni od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorá je 
dôležitým svedectvom vydávania pravdivosti o našej viere. 

 Budúcu nedeľu máme nedeľu Božieho slova. Minulý rok ju ustanovil pápež František apoštolským 
listom Aperuit illis. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Biskupi nás v minuloročnom 
pastierskom liste povzbudili, aby sme živšie prežívali stretnutie s Božím slovom najmä počas nedeľnej 
liturgie. V súvislosti s touto nedeľou bude v banskobystrickej radnici výstava biblii, na ktorú vás 
srdečne pozývam. 

 Zbierka z minulej nedele bola  150 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 

 


