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

FARSKÉ OZNAMY
7. november – 13. november 2022
Deň
Po 7.11.
Ut 8.11.

Liturgické slávenie
féria
féria
Výročie Posviacky Lateránskej
St 9.11.
baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa
Št 10.11.
Cirkvi, spom.
Pi 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spom.
So12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, sp
Sv. Martin z Tours, biskupa,
Ne13.11.
slávnosť patróna farnosti

čas
Úmysly sv. omší
18:00  rodičia Emília Matúš Mrva a st. rodičia
18:00  manžel a rodičia
18:00  Peter Barla
7:30  Mária 5. výr., Peter 10. výr.
18:00  manžel Ondrej Slobodník
7:30  rodičia a brat
10:30 Za farnosť

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky.
 Dnes je zbierka na potreby kostola.
 Pokračujeme s modlitbou pred každou sv. omšou na záver adorácie deviatnik k Sv. Martinovi.
 Od poludnia 8. do polnoci 9. novembra môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý
nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha).
Potrebné je dodržať aj obvyklé podmienky.
 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. Úloha z piatku je: V čom si máme počínať opatrne, predvídavejšie
a koho v tom nasledovať? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši nebude stretnutie na
fare, lebo mám návštevu.
 V nedeľu budeme sláviť slávnosť nášho patróna Sv. Martina. Slávnostná hodová sv. omša bude o 10:30 hod.
na ktorú je pozvaný ako hlavný celebrant a zároveň kazateľ dp. Peter Bajzík, farár z Dubodiela.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
z posledného týždňa bol 160€, a na účet 20€, dary na kostol 70€, zvonček z 1.11. bol 130€. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej.
 Stále je možnosť sa dopísať na púť do Sv. Zemi kto by mal seriózny záujem, vzadu na papier. Na púť do Sv.
Zeme je veľký záujem, preto už máme aj termín. Termín púte do Sv. Zeme je 3.-10. marca 2023. Za záväzne
prihláseného sa považuje ten, kto zaplatí zálohu vo výške 300€. Celková cena z Bratislavy je: 802€ + 100€ sa
platí na mieste sprievodcovi ako obslužné. Celkom 902€. Zálohu vo výške 300€ prosím vyplatiť Vladke
Turčanovej do budúcej nedele - 13. novembra, v obálke spolu s lístkom, kde bude uvedené: Meno, titul (ak je
uvedený v pase), adresa, rodné číslo, tel. číslo, číslo pasu, email. Pas musí platiť ešte 6 mesiacov po návrate.
 Faktom je, že v našich kostoloch ubúda veriacich. Nie je to len situácia Slovenska, ale takmer každej
európskej krajiny, vrátane katolíckeho Poľska. V Poľsku urobili dvojročný prieskum, aby zistili príčiny
odchodu ľudí, najmä mladých, z cirkevného prostredia. Z týchto ich výsledkov sa môžeme poučiť aj my. Pán

kanonik a farár, Mgr. Ľubomír Grega, na kňazských rekolekciách v Opatovciach nad Nitrou dňa 13.10.2022
predniesol na túto tému hodnotnú prednášku, ktorú nájdete na nástenke alebo na našej stránke.
 Prišiel dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária Slovensko na november a december 2022 zadarmo dostupný
vzadu v kostole.
Martin Pečarka
farský administrátor

