Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Podkonice
976 13 Podkonice 74; Tel. 048/4196896; 0908 256 527; e-mail: podkonice@fara.sk

FARSKÉ OZNAMY
7. september – 13. september A. D. 2020
Deň
Po 7.9.
Ut 8.9.
St 9.9.

Liturgické slávenie
Sv. Marka Kižina, Melichara
Grodzieckého a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov, s
Narodenie Panny Márie, sviatok
féria

Št 10.9. féria
Pia 11.9. féria

čas

Úmysly sv. omší

18:00 …

Anna a jej rodičia

7:30 … Stanislav a požehnanie pre rod. Michalčíkovú
18:00 … rodičia Anna,František Homola, deti a zaťovia
18:00 … Mária, Martin a ostatná rodina

18:00 … manžel Stanislav 3. výr. a syn Ivan
So 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie 7:30 Za Božiu pomoc rodiny Šípkovej a Kvačekovej
Ne 13.9. Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok
9:00 Za farnosť

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.
v V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním.
v V štvrtok bude sv. omša večer o 18:00 hod., príde dp. Marek Iskra.
v V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov.
v Dnes je zbierka na potreby kostola.
v Z dôvodu pandémie Svätý Otec František schválil návrh, aby sa Zbierka pre Svätú zem (ktorá sa tradične koná
v čase Veľkonočného Trojdnia) v roku 2020 presunula na nedeľu 13. septembra 2020, čiže o týždeň do blízkosti
sviatku Povýšenia Svätého kríža.
v Farnosť Slovenská Ľupča pozýva všetkých 13.9.2020 na stretnutie pri Kristovom kríži vo filiálnom kostole
v Moštenici. O 9:45 začne Krížová cesta a o 10:30 hod. Slávnostná hodová sv. omša ktorú celebruje Mons. Marián
Chovanec.
v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk.
v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
a milodary na kostol z predchádzajúcej nedele v hotovosti bol 157€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
v Dnes poobede o 14:00 hod. sa budeme modliť popoludňajšie modlitby.
v Svätý Otec František rozhodol, že Loretský jubilejný rok spojený s možnosťou pútnikov získať úplné odpustky sa
predlžuje o ďalší rok. Podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie s podpisom kardinála Maura Piacenzu, možnosť
získať jubilejné odpustky sa predlžuje až do 10. decembra 2021. Dôvodom predĺženia jubilea je pandémia
COVID-19, ktorá znemožnila v uplynulých mesiacoch veriacim prichádzať na púť do Loreta.
v Veľmi pekne ďakujem za príspevky na štúdia pre Nadeždu, ktorá tu mala koncert, ďakujem tým čo prispeli priamo
v kostole ale aj tým, ktorí potom ešte prispeli cez pani poštárku.
v Od budúcej nedele, budú akolyti znova chodiť ku chorým so sv. prijímaním.

Martin Pečarka
farský administrátor

