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

FARSKÉ OZNAMY
14. november – 20. november 2022
Deň
Po14.11.
Ut15.11.
St 16.11.
Št 17.11.
Pi 18.11.

Liturgické slávenie
Výročie posviacky chrámu, 203
rokov, slávnosť
féria
Sv. Františka Xaverského, vot.
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, sp
féria

So19.11. Prebl. Panny Márie v sobotu, ľ.spom.
Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa
Ne20.11.
neba i zeme, slávnosť

čas

Úmysly sv. omší

18:00 Za farnosť
18:00  manžel František a jeho rodina
7:30  Ondrej a rodičia
18:00 Za Božie požehnanie pre dcéru
7:30  Anna Slobodníková, 1. výr.
9:00 Za farnosť

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky.
 V stredu prijmeme relikviu Sv. Františka Xaverského, patróna našej diecézy, ktorá putuje po celej diecéze.
Pred sv. omšou sa budeme modliť litánie k Sv. Františkovi X., sv. ruženec svetla za duchovné povolania, malá
novéna k Sv. Františkovi X. a modlitba za Banskobystrickú diecézu. Potom bude votívna sv. omša k Sv.
Františkovi X. Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery je v tento deň možnosť získať úplne odpustky, za
zvyčajných podmienok.
 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: Nakresliť alebo napísať udalosť života Sv. Martina.
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na domáce kino alebo
spoločenské hry na faru.
 Na budúcu nedeľu bude (jesenná) zbierka na potreby kňazského seminára. Naši bohoslovci (teraz ich máme
14) a predstavení seminára vám vopred ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne
dary. Aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši, ktorá je obetovaná za
dobrodincov seminára.
 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 230€, a na účet 20€, zvonček na účet 10€, školné Yvonne 20€.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej.
 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 dnes - 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.
 Streda 23.11.2022, nazývaná aj Červená streda, je na Slovensku i po celom svete dňom, kedy si pripomíname
nespravodlivosť a utrpenie, ktorému čelia ľudia kvôli svojmu vierovyznaniu. K tomu je program 19.11.
a samotnú stredu, viac info nájdete na nástenke alebo na stránke www.cervenastreda.sk

 Včera sme dostali veľmi vzácny dar pre našu farnosť, a to relikviu – kúsok kosti Sv. Martina z Tours a Sv.
Martina de Porres. Od dnes si ich budete môcť uctiť a prosiť o pomoc a orodovanie v našom kostole. Nech
Pán Boh žehná + ochraňuje a milosťami napĺňa Bohu milého darcu.
 Veľmi pekne ďakujem za pokosenie, pohrabanie a vynesenie lístia, upratanie kostola, výzdobu kvetov,
výmenu prádla, organistovi za krásne obohatenie liturgie a tiež všetkým ostatným, ktorí akokoľvek prispeli
k poriadku a príprave dnešnej slávnosti a za vaše modlitby.
 Veľmi pekne ďakujem farárovi dp. Petrovi Bajzíkovi, že prijal pozvanie medzi nás a takto nás duchovne
povzbudil a obohatil.
Martin Pečarka
farský administrátor

