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

FARSKÉ OZNAMY
29. august – 4. september 2022
Deň
Po 29.8.
Ut 30.8.
St 31.8.
Št 1.9.
Pi 2.9.
So 3.9.
Ne 4.9.

Liturgické slávenie
čas Úmysly sv. omší
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa,
8:00  mama, otec a brat
spom.
féria
féria
18:00  Mária Juraj, Kornélia Juraj
féria
7:30  Mária a Juraj Barla a ich rodičia
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, vt 18:00  Anna Forgáčová
Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratstvo
Sv. Gregora Veľkého, pápeža
7:30
a učiteľa Cirkvi, spom.
pri kostole Sv. Martina
Dvadsiata tretia nedeľa cez rok
9:00 Za farnosť

 Po sv. omši vás všetkých srdečne pozývam na Farský deň.
 V štvrtok je 8. Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
 V piatok od 8:00 hod. chodím k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
z posledného týždňa bol 130€, a na účet 10€, milodar na účet 33€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 Dňa 24.9.2022 vás pozývam na púť do Košického Dómu Sv. Alžbety a do Vysokej na Úhom. Pôjdeme
spoločne s farnosťou Slovenská Ľupča, aby sme zaplnili autobus. Kto by mal záujem, nech sa zapíše vzadu na
papier.
 Dňa 21.7.2022 bolo predstavené Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o
stvorenstvo, ktorý pripadá na 1. septembra. Posolstvo sa volá „Počúvaj hlas stvorenstva“ a má charakter
naliehania i nádeje. Svätý Otec František naliehavo prosí, aby sme „zmenili modely spotreby a výroby, ako aj
svoj životný štýl, smerom k väčšej úcte voči stvorenstvu a smerom k celistvému ľudskému rozvoju všetkých
ľudí súčasnosti i budúcnosti; k rozvoju založenému na zodpovednosti, na rozvážnosti, na solidarite a na
pozornosti voči chudobným a budúcim generáciám.“
 Predsedníctvo CCEE (CCEE je Rada európskych biskupských konferencií, ktorá vznikla v roku 1971) vyzýva
a prosí veriacich, aby sa zúčastnili na „dni modlitieb za Ukrajinu“, ako prejav blízkosti a solidarity Cirkvi.
Tentoraz navrhuje deň modlitieb na celom našom kontinente dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia Svätého
kríža, ktorý sa slávi zvlášť slávnostným spôsobom vo východnom obrade. Spoločná forma modlitby bude
tichá eucharistická adorácia.
Martin Pečarka
farský administrátor

