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

FARSKÉ OZNAMY
26. október – 1. november A. D. 2020
Deň
Liturgické slávenie
Po 26.10. féria

čas
Úmysly sv. omší
18:00  Anna Bittner

a Jozef Bittner, 10. výr.

Ut 27.10. féria
St 28.10.

Sv.Šimona a Júdu, apoštolov,sviat 18:00

Št 29.10.

féria

7:30

Pia 30.10. féria

18:00

So 31.10.
Ne 1.11.

féria
Všetkých Svätých, slávnosť

rodičia Štefan a Terézia Pavlák, Ondrej
a Ľudmila Gonšenicoví
 Marienka a Petrík Turčanoví
 Mária a Emil Barla
 Ján Mojžiš


7:30
9:00 Za farnosť

 Pápežské misijné diela Vás chcú v čase sprísnených opatrení proti šíreniu koronavírusu povzbudiť a preto Vás
pozývajú každú nedeľu o 11.00 hodine k spoločnému sláveniu svätej omše z Kaplnky svetla. Pripojiť sa
môžete prostredníctvom nášho youtubového kanálu Pápežských misijných diel.
 Vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej
republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.
októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie
bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst.
Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. "Čo sa týka plošného testovania na
ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s
odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli
tak spoločnému dobru.“
 Úmysly sv. omší budem slúžiť ako sú zapísané, zatiaľ bez vašej prítomnosti. Ak vám to takto nevyhovuje,
prosím zavolajte a prepíšeme úmysel na iný dátum, keď už budete môcť byť prítomní.
 Budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
na kostol z predchádzajúceho týždňa na účet bolo 50€. Zbierka na misie v hotovosti a na účet spolu 120€.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 Včera večer nás predišiel do večnosti náš farník Milan Barla 82 rokov. Ešte neviem kedy bude pohreb,
myslíme na neho v modlitbách.
 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi akokoľvek pomáhajú a starajú sa o mňa. Pán Boh vám zaplať
a požehnaj + .
Martin Pečarka
farský administrátor

