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

 
 

F A R S K É   O Z N A M Y 

5. júl – 11. júl 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských 
Vierozvestov, slávnosť  9:00  Anna Forgáčová, 1. výr. 

Ut 6.7. féria   
St 7.7. féria 19:00  rodičia Veronika a Viliam, a Mária a Ján 
Št 8.7. féria 7:30  Anna a Pavol 
Pia 9.7. féria 19:00  Irena a Ľudvík Flaška 
So 10.7. Panny Márie v sobotu, spom. 7:30  rodičia Irena a Pavol Kostúr a synovia 
Ne 11.7. Pätnásta nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť 
 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Dnes je tradičná pamätná sv. omša na Kališti o 11:00 hod. Všetkých srdečne pozývam. Autobus zabezpečuje 
obec. Odchod autobusu bude o 10:15 hod. z námestia. Občerstvenie – pivo a kofolu zabezpečuje farnosť. 

 V pondelok je slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, v Selciach bude slávnostná hodová sv. omša o 10:30 hod. 
Celebrovať ju bude generálny vikár Mons. Branislav Koppal. 

 V štvrtok o 19:00 hod. pozývam všetky deti na opekačku na fare. Prosím, povedzte deťom, o ktorej majú byť 
doma. Budem sa snažiť, aby každý bol najneskôr o desiatej už doma. 

 V sobotu pozývam mládež od 15 rokov na turistiku, podľa schopnosti, napr. na Prašivú alebo Ďumbier. 
Záujemcovia sa mi prosím nahláste do štvrtka večera. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na strechu KD. Strecha je dokončená a je potrebné ju vyplatiť a tiež dlh, 
ktorý máme požičaný na strechu. Komplet všetko ako vidíte spravené aj s oknami stálo 39.177€. Prosím tiež 
sponzorov, firmy, ktorí by mohli prispieť alebo ak poznáte niekoho, tak ho prosím oslovte s týmto úmyslom. 
Tiež vás prosím, ktorí môžete prísť pomôcť na brigádu, upratať v KD a spraviť najnutnejšie práce v dňoch 
16.7.(piatok) a 17.7.(sobota). Chcem aby sa už spodná časť KD začala využívať, napr. ako Denný stacionár 
pre dôchodcov a na iné akcie. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Sme v zelenej zóne, teda skončil dišpenz od 
biskupov, od účasti na nedeľných sv. omšiach. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 90€,  milodary na kostol 110€ a zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca 200€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať.  

 V nedeľu 18.7. vás pozývam na púť do Butkova. Išlo by sa hneď po sv. omši. Záujemcovia o túto púť sa 
prosím zapíšte vzadu na papier do soboty. 

 Prosím penzistov, ktorí by mohli pomôcť s pílením dreva na fare, nech sa nahlásia u pána Šusteka. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


