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

FARSKÉ OZNAMY
12. september – 18. september 2022
Deň
Po 12.9.

Liturgické slávenie
Najsvätejšieho mena Mária, ľ. spom
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
Ut 13.9.
a učiteľa Cirkvi, spom.
St 14.9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie,
Št 15.9.
Patrónky Slovenska, slávnosť
Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána,
Pi 16.9.
biskupa, mučeníkov, spom.
So 17.9. féria
Ne 18.9. Dvadsiata piata nedeľa cez rok

čas
Úmysly sv. omší
18:00  manžel Stanislav, 5. výr., synovia Ivan a Marek

18:00  rod. Gregorová
9:00  Ján Očenáš
18:00  Anna a Ladislav Kostúr a st. rodičia
7:30  Juliana Kostúrová, č. 220
8:00 Za farnosť

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nové zošitky a nálepky.
 V štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sv. omša bude o 9:00 hod. Farnosť Priechod nás pozýva
vo štvrtok na oslavu titulu chrámu Sedembolestnej Panny Márie do Priechodu. Slávnosť začne modlitbou
ruženca k Sedembolestnej Panne Márii o 9:45 hod., slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. a po sv. omši sme
pozvaní na agapé.
 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Začneme znova s úlohami. Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv.
omši. Po sv. omši pozývam deti na opekačku na fare.
 Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 8:00 hod., lebo Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Slovenská Ľupča pozýva
veriacich na slávnostnú sv. omšu s príležitosti patrocínia kostola Povýšenia svätého Kríža v Moštenici
s nasledujúcim programom: o 09.45 hod. Krížová cesta o 10.30 hod. sv. omša. A ja sa zúčastním s vami na
pešej púti do Moštenice.
 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 v stredu 14. septembra, na sviatok Povýšenia
Svätého kríža, ktorý sa slávi zvlášť slávnostným spôsobom vo východnom obrade. Spoločná forma modlitby
bude tichá eucharistická adorácia. U nás bude vystavená Oltárna Sviatosť o 16:30 hod. do sv. omše.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka
na potreby kostola z posledného týždňa bola 225€, a na účet zvonček 10€, Yvonne školné 30€ a na účet 50€.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej.
 Situácia ohľadom ochorenia Covidu je ustálená. Preto obetné dary v nedeľu budú prinášať deti a v týždni na
vašej dobro vôli. Kto má úmysel sv. omše a chce priniesť obetné dary, povie kostolníkovi, aby ich dal vzadu
na stolík. Podávanie rúk je tiež na dobro vôli.

 Po desiatich rokoch, chcem na váš podnet znova zopakovať Farskú púť do Sv. Zemi. Išlo by sa niekedy
v marci na budúci rok. Odhadovaná cena by bola asi okolo 800€. Zisťujem priebežný záujem, preto kto by
mal seriózny záujem, nech sa zapíše vzadu na papier do konca septembra.
 Dňa 24.9.2022 (sobota) vás pozývam na púť do Košického Dómu Sv. Alžbety a do Vysokej na Úhom.
Pôjdeme spoločne s farnosťou Slovenská Ľupča, aby sme zaplnili autobus. Odchod bude o 5:00 hod. Cena
okolo 30€. Kto by mal záujem, nech sa zapíše vzadu na papier.
 V rámci Roka rodiny (Amoris Laetitia) ktorý vyhlásil Sv. Otec František na tento rok, putujú po farnostiach
nášho dekanátu obrazy sv. rodiny a sv. Jozefa, ktorých autorom je benediktín, páter Jozef zo Sampora. Viac
o samotných obrazoch si môžete prečítať na letáčikoch, ktoré nájdete v zadnej časti kostola. V priebehu
mesiaca október bude expozícia obrazov v našej farnosti ukončená katechézou na tému manželskej svätosti.
Martin Pečarka
farský administrátor

