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

 
 

F A R S K É   O Z N A M Y 

30. január – 5. február 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 30.1. féria  18:00  rodičia Mária a Pavol Ivanič 
Ut 31.1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spom.    

St 1.2. féria  18:00  Rozália a Daniel Babiak, synovia Peter, Pavol, st. 
rodičia a ich deti 

Št 2.2. Obetovanie Pána, sviatok  18:00 Za pomoc Božiu pre rodinu Babiakovu a Dominovú 
Pi 3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľ.sp  18:00  Juliana a Jozef Barla a ich rodičia 

So 4.2. O nepoškvrnenom Srdci Panny 
Márie, vot.    7:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové 

bratstvo pri kostole Sv. Martina 
Ne 5.2. Piata nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes o 13:00 hod. na fare pokračujeme v Lectio divina – čítanie, meditácia, komentár a modlitba so Sv. 
Písmom. 

 V štvrtok je 27. Svetový deň zasväteného života. Tiež je sviatok Obetovanie Pána, sv. omša bude preto večer 
o 18:00 hod. Pred sv. omšou bude obrad požehnania hromničných sviec a procesia. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. Prvopiatková 
pobožnosť bude na záver adorácie pred sv. omšou. Na záver sv. omše budem udeľovať svätoblažejské 
požehnanie. 

 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: Ako asi vyzerá Božie Kráľovstvo a kto tam patrí? 
Vyhodnotenie bude vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na faru, na domáce kino alebo 
spoločenské hry. 

 Včera sme sa boli o 19:00 hod. modliť v rádiu Lumen. Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za 
bohatú účasť v Rádiu Lumen a tiež tým, ktorí boli s nami duchovne v modlitbe spojení.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 145€, a na účet 10€, milodar na kostol z pohrebu 100€. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať.   

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej.  

 Do Sv. Zeme sa uvoľnili dve miesta, kto by mal záujem, môže sa ešte nahlásiť. 

 Rádio Lumen sa v roku 2023 obracia na nás s naliehavou výzvou na dobrovoľnícku výpomoc. V dobe 
závratne vysokej ceny el. energie, keď vláda nezahrnula Rádio Lumen do balíka pomoci v energetickej kríze, 
je katolícka rozhlasová stanica s 36 pozemnými FM vysielačmi hnaná na pokraj existencie. Prosia o podporu 
stať sa patrónmi alebo neregistrovanými darcami Rádia Lumen. Formy podpory nájdete na ich stránke 
www.lumen.sk/podpora Zároveň ďakujú všetkým, ktorí už dlhodobo Rádio Lumen podporujú. Ako farnosť 
ponúkam možnosť stať sa patrónom a cez farnosť možnosť prispievať. Kto by chcel takouto formou prispieť, 
tak pani Milka Beňová je ochotná príspevky vyzbierať. 



 List rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku si môžete prečítať na nástenke alebo na našej stránke pri 
oznamoch. 

 ZŠ s MŠ hľadajú ochotnú pani na upratovanie počas PN a neprítomnosti upratovačky. Zamestnajú ju na 
dohodu, momentálne s nástupom hneď. Kontakt na riaditeľku: 0917151683, 0905510990. 

 Národný týždeň manželstva (NTM) na Slovensku sa v roku 2023 uskutoční v dňoch 13.-29.2.2023. NTM je 
iniciatíva podporujúca manželstvo práve v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s 
láskou a partnerskými vzťahmi. Je tu možnosť zapojiť sa do tejto iniciatívy. Bližšie info na: 
https://www.ntm.sk 

 V júli a auguste 2023 sa v portugalskom Lisabone uskutoční Svetové stretnutie mládeže (SDM). SDM v 
Lisabone sa mali pôvodne konať v roku 2022. Pre pandémiu sú presunuté na rok 2023. Mottom SDM sú slová 
z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Pozývame všetkých mladých 
vo veku od 14-30 rokov do Lisabonu. SDM sa rozdeľujú na dni v diecézach (24.7.2023 - 31.7.2023) a na 
samotné Svetové dni mládeže (1.8.2023 - 7.8.2023). Registrácia prebieha na www.dcmmajak.sk   Čím skôr sa 
zaregistrujete, tým budete mať lacnejšiu dopravu. 

 Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do 
projektu s názvom "Staň sa gymnazistom na jeden deň!" Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom 
gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne 
zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred 
nahlásiť na sekretariáte školy (048/415 30 87). Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


