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

FARSKÉ OZNAMY
21. november – 27. november 2022
Deň

Ut 22.11.
St 23.11.

Liturgické slávenie
čas
Úmysly sv. omší
Obetovanie preblahoslavenej Panny
18:00  rodičia
Márie, spom.
Sv. Cecílie, panny a mučenice, sp.
féria
18:00  Anna Kukučková 1. výr.

Št 24.11.

Na poďakovanie Pánu Bohu, vot.

Pi 25.11.

féria

So 26.11.
Ne 27.11.

féria
Prvá adventná nedeľa

Po 21.11.

Za poďakovanie 80 rokov života s prosbou o dalšie
požehnanie
Za Božiu pomoc pri dožitých 80 r. a prosba o ďalšiu
18:00
pomoc za rod. Krajčiovú a Durer
7:30 Za dožitých 80 rokov života
9:00 Za farnosť
7:30

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky.
 Teraz, po oznamoch bude vyložená Oltárna sviatosť pri ktorej bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 Dnes je (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.
 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: Prečo chodíme do chrámu a čo v ňom robíme?
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na faru, kde budeme spoločne
vyrábať Adventné vence. Prosím, doneste si potrebný materiál na výrobu vencov.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 Budúca nedeľa je Prvá adventná, počas sv. omše sa budú požehnávať adventné vence. Môžete ich doniesť
pred oltár na požehnanie.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
z posledného týždňa bol 340€, a na účet 10€, milodary na kostol 100€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej.
 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici (Hurbanova 9) srdečne pozýva všetkých rodičov a
žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
v utorok 29. novembra 2022 od 8:30 do 12:30 hod. Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na
Katolíckom gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne,
telocvičňu, areál školy a internát a tiež uvidia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho
gymnázia Š. Moysesa . Na vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia Štefana
Moysesa v B. Bystrici. Plagát nájdete vonku na nástenke.

 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
 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že v mesiaci novembri organizuje Duchovnú obnovu pre
starších miništrantov (pätnásťroční a viac) s názvom Nicodemos. Prihlasovanie je možné cez email:
ministranti@ksnr.sk alebo prostredníctvom správy cez facebook.
 Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa (tento rok 20.11.2022) vyhlásil 37. Deň mládeže. Na tento deň
Rada KBS pre mládež a univerzity pripravila krátky príhovor k mladým – list.
Martin Pečarka
farský administrátor

