
 
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 

9. máj – 15. máj 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 9.5. féria 18:00  Ján Kukučka 
Ut 10.5. féria   
St 11.5. féria 18:00  Ľubomír a Božiu pomoc pre rodinu 
Št 12.5. féria 7:30  Anna a jej rodinu, 10. výr. 
Pi 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie 

Fatimskej, ľ. spom. 18:00  rodičia Mária a Ján, brat Ján a st. rodičia Chaban 

So 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok 7:30 Za dcéru, za Božiu pomoc 
Ne 16.5. Piata Veľkonočná Nedeľa  9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je Deň matiek. Všetkým mamičkám vyprosujem veľa trpezlivosti, láskavosti, potrebných milostí 
a hojnosť Božieho požehnania + 

 Dnes je zbierka na seminár. Dnes bolo stretnutie birmovancov o 8:00 hod. na fare. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Úloha z piatka je: Ak 
nebudeme jesť Telo Kristovo, čo nebudeme mať? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši.  

 V piatok je výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Panna Mária volá aj teba: „Potrebujem tvoju pomoc, 
aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho 
Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, 
obráteniu  a pokániu“. Panna Mária si praje, aby táto výzva k modlitbe, obráteniu a pokániu zaznela aj skrze 
detí v rodinách, aby sa oheň viery nanovo mohol zapáliť vo všetkých rodinách na celom svete. 

 Na budúcu nedeľu bude stretnutie birmovancov. 

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

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa na účet 20€, zbierka na potreby  kostola 230€, zbierka pre utečencov z Ukrainy 25€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Rádio Lumen aj v tomto roku pripravuje pre svojich poslucháčov spoločnú púť na Staré Hory; púť sa 
uskutoční v sobotu 14.5.2022. Viac info na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


