
 
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 

20. september – 26. september 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 20.9. 
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, 
Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov, spom. 

18:00  rodičia Emília, Matúš Mrva a st. rodičia 

Ut 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, 
sviatok  18:00  Ivan  

St 22.9. féria  18:00  Elena a Valentín Ivanič 
Št 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spom.   7:30 Za obrátenie Adriány, Franka a Frederiky k Bohu 

Pia 24.9. 
Výročie posviacky Katedrálneho 
chrámu Sv. Františka Xaverského, 
patróna diecézy, sviatok 

 18:00  Milan Barla 

So 25.9. féria   7:30 Poďakovanie za prežité roky a zdravie a sily do 
ďalších rokov života 

Ne 26.9. Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes je zbierka na strechu KD. Prosím všetkých, ktorí môžete prispieť príspevok súkromne alebo 
sponzorsky, v hotovosti alebo na účet. Veľmi pekne ďakujem.  

 Farnosť Priechod s Vdp. farárom Marekom Iskrom nás dnes všetkých pozývajú na slávnosť posviacky 
chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Priechode o 10:30 hod. Pre domácich i hostí bude po slávnostnej 
svätej omši na farskom dvore pripravené spoločné agapé. Viac info na nástenke. 

 V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov.   

 Na budúcu nedeľu vás všetkých pozývam na Duchovnú obnovu Ružencového bratstva. Duchovnú obnovu 
bude viesť dominikán P. Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku. Program je na nástenke. 

 Na budúci kalendárny rok sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť Birmovania. Veľmi odporúčam prijať 
všetkým túto sviatosť, ktorí ju ešte nemajú. Vysluhovať sa bude mladým od dovŕšeného 13 roku vyššie a tiež 
aj dospelým. Kto by mal záujem, nech mi dá vedieť do konca septembra. Od októbra začneme s prípravou. 
Dospelých by som pripravoval osobitne. 

 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. Ideme podľa Covid automatu „základ“. Pri 
vstupe sa zapíšte na papier, meno a číslo domu. 

 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 
dňa 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. 
Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a 
sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia 
koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že 
máme byť za čo vďační   a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim 



cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu 
(26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a 
prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred 
vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme. 

 Nezisková organizácia Centrum konkrétnej pomoci Femina v rámci kampane „Pomôžme tým, ktorí si sami 
pomôcť nevedia“ Vás prosí o podporu. S touto podporou bude môcť v rámci našej diecézy aj naďalej 
pomáhať nečakane tehotným matkám, aby sa aj vďaka ich pomoci rozhodli pre život, tiež ženám a rodinám, 
ktoré sa ocitli ťažkej životnej situácii a ženám, ktoré zažívajú domáce násilie. Viac o ich práci na 
www.centrumfemina.sk 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 185€, milodary na strechu KD 1050€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


