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Drahí bratia a sestry,

Martin Pečarka, správca farnosti

Z tohto dôvodu sa na podnet farskej rady prihováram všetkým vám prostredníctvom 
farského informátora, aby ste vedeli, že na vás všetkých myslíme v modlitbách a tiež vám 
chceme byť nápomocní v čomkoľvek budete potrebovať. Tento výtlačok nemá byť 
konkurenciou obecného Spravodaja, ale chce všetkým veriacim sprostredkovať aktuálne 
informácie v čase, keď nie je možné vám ich sprostredkovať priamo v kostole. Tiež, aby ste 
neboli úplne odstavení, čo sa týka nášho duchovného života vo farnosti, vám je poskytnutá 
nedeľná kázeň, nejaké modlitby a duchovné zamyslenia z celého týždňa. V tomto čase 
zvlášť, netreba zabúdať na Pána Boha, ale o to intenzívnejšie sa s ním spájať v modlitbách 
a rozjímaní. Jedine s Bohom sa nemusíme ničoho báť a všetko zvládneme s ľahkosťou. Aj 
tieto náročnejšie chvíle potom zvládneme v pohode a pokoji. Tiež tieto modlitby a utrpenia 
života môžeme obetovať Bohu za zastavenie a uzdravenie sa z tohto vírusu pre všetkých 
ľudí. Sú to veľké obety a samozrejme s tým spojene aj zásluhy. Tým máte aj vy veľkú 
možnosť byť nápomocní celému svetu cez vaše obety modlitieb a fyzických bolestí. Tiež 
máte možnosť získavať plnomocné odpustky ako sa v informátori dozviete. 

v tomto milostivom čase pôstu prežívame neobvyklý čas možno úzkosti a strachu 
vzhľadom na šírenie vírusu. Všetci sme obmedzení tým, že nemôžeme hocikde svojvoľne 
ísť, lebo tým ohrozujeme seba, ale aj iných, ktorých stretneme. Preto je nám všetkým 
odporúčané byť doma a vychádzať len v nevyhnutných prípadoch. Prosím teda aj vás, aby 
ste tieto inštrukcie vlády dodržiavali, aby sme zamedzili čo najviac šíreniu vírusu. 

Vyprosujem vám veľa milostí v tomto čase, aby ste to všetko s Božou pomocou zvládli 
a nech nám je v tom nápomocný aj príhovor našej Nebeskej Matky Márie, ku ktorej sa tiež 
v týchto časoch utiekajme. Boh vám žehnaj +

 

NEDEĽNÉ KÁZNE

V tomto čase, keď nie je povolené stretávať sa 
v kostole sa nám p. farár Martin Pečarka prihovára 
prostredníctvom nedeľných kázní, ktoré nájdete 
na stránke www.NasePodkonice.sk (cez QR kód 
vedľa načítate kázeň priamo do svojho mobilu). 4. pôstna

nedeľa
3. pôstna
nedeľa

1.
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Utorok (24.3.):  bez úmyslu

Nedeľa (29.3.):  Za farnosť

Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte, aby ste 
vedeli, ktorý deň to bude. Je aj taká možnosť, že vám pôvodne zapísaný úmysel 
odslúžim súkromne sám na fare, ale len po dohode s vami. Ďalšia možnosť je pre tých, 
ktorí v tomto čase do júla nemajú žiadny úmysel zapísaný a chcú mať odslúžený úmysel 
v tomto čase aj bez ich prítomnosti, môžete zavolať (tel. 048/4196896; 0908 256 527), 
lebo málokto to využíva.

Streda (25.3.):   + Milan Randa

Naďalej vás prosím, všetko čo sa v tomto čase vírusu odporúča vládou, rešpektujme a 
nepodceňujme. Budeme tým zodpovední nielen za seba, ale aj za ľudí okolo nás. 
Buďme navzájom ohľaduplní, pomáhajme si v rámci inštrukcii a samozrejme pritom 
všetkom nezabúdajme na Boha a modlitby za nás všetkých. 

Na budúcu nedeľu (29.3.) bude možnosť od 9:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej 
poklone pred kostolom.

Piatok (27.3.):   + Mária a Alžbeta

Pondelok (23.3.):  + Cyril Očenáš, 1. výr.
Pre tento týždeň boli pôvodne zapísané tieto úmysly:

Štvrtok (26.3.):  BP a zdravie rodiny Ulbrikovej

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. 
Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia 
COVID-19 sa zatiaľ predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich 
dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré 
nájdete na TK KBS v plnom znení.

Sobota (28.3.):  + rodičia Vilma a Ondrej, deti, st. rodičia

Vždy som vám k dispozícií v čomkoľvek, hlavne však k individuálnemu vysluhovaniu 
sviatosti, preto neváhajte ma osloviť najlepšie telefonicky (0908 256 527), aby sme sa 
dohodli.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami v tomto 
výnimočnom čase aj doma, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Starostlivosť o kostol, keďže sa tu teraz nechodí a nemáme sa stretávať, nemá nikto.

Zvonček z nedele (8.3.) bol 127 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
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Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánu Petrovi Vrábovi za pohotovú ponuku a potom 
samotné namontovanie mriežky - zábrany v spovednici bez nejakej odmeny, nech mu 
to Pán Boh odplatí a požehná +

Biskupský Úrad vám oznamuje, že plánovaný Kvetný víkend  3.-5. apríla 2020 v 
Banskej Bystrici  sa kvôli mimoriadnej situácii v našej krajine ruší. Povzbudzujeme 
všetkých mladých ľudí, ktorí sa na toto stretnutie tešili, aby modlitbou a (sčasti 
vynútenou) obetou prosili za znormalizovanie stavu v našej krajine i vo svete. 

Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánu starostovi, za zabezpečenie firmy na opravu 
žľabov na kostole a Jurajovi Barlovi za pomoc pri kontrole a oprave žľabov. 

Pápež František pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť 
sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou 
k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie.

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému 
svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v 
duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v 
súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Svätý Otec zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 
27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu 
Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom 
námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František 
zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.

PÁPEŽ POZÝVA K MODLITBE

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje 
získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich 
ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň 
vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné 
rozhrešenie. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, 
Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania 
odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, 
ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných 
príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. Plnomocné 
odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez 
možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum - v tomto prípade sa 
odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. Viac na TK KBS - www.tkkbs.sk.

ZÍSKANIE PLNOMOCNÝCH ODPUSTKOV

Martin Pečarka, správca farnosti



4

Farský FORMÁTORNI

VĎAKA ZA VAŠE DARY

Na tlač Farského informátora, bežný chod farnosti a údržbu kostola 
môžete prispieť na náš farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

MODLITBA K SV. ROCHUSOVI

Svätý Rochus, patrón v boji proti epidémiám, ty si vyliečil 
znamením kríža mnohých chorých morom. Aj v Ríme si týmto 
spôsobom zachránil od smrti veľa chorých. Na spiatočnej ceste do 
vlasti si sám ochorel a nakazil si sa morom. Bol si blízko smrti, no 
anjel ťa povzbudzoval a dodával ti odvahy. Verný pes ti prinášal 
stravu. Uzdravil si sa, neskôr ťa hodili do väzenia. Bol si pokorný ako 
vždy, znášal si všetko utrpenie, ktoré ti bolo spôsobené. Ľud sa k tebe 
utiekal v čase moru a epidémií. Aj my ťa prosíme, vyprosuj nám u 
Pána milosť, aby sme sa ochránili pred touto epidémiou, ktorá sa šíri 
svetom. Amen

POMOC OBČANOM

Obecný úrad Podkonice ponúka starším občanom, chorým resp. ľuďom v karanténe 
možnosť zabezpečenia nákupu základných potravín ako aj vyzdvihnutie liekov z lekárne. 
Prípadní záujemcovia nech sa nahlásia telefonicky na obecnom úrade v Podkoniciach na 
telefónnom čisle 048/4187838 alebo 0905 865 594 alebo aj osobne na obecnom úrade.

S každým záujemcom bude následne dohodnutý postup objednávania potravín.

VÝZVA - KARANTÉNNE OPATRENIA

Karanténne opatrenia sa v týchto dňoch zosilňujú, apelujeme preto na občanov, hlavne 
starších, aby ak je to možné nevychádzali z domu. Apelujeme aj na mladých ľudí, aby sa 
snažili obmedziť kontakty s kamarátmi, kamarátkami, aby sa tak nezvyšovala možnosť 
šírenia koronavírusu. Žiada nás o to Krízový štáb SR, vydržme to radšej doma na gauči - 
s TV, knihou a modlitbou. Našich starých otcov povolávali do vojny, nás žiadajú, aby sme .
zostali doma! A to je poriadny rozdiel. Je na každom z nás, ako to nakoniec dopadne.

MODLITBA DUCHOVNÉHO SV. PRIJÍMANIA

Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne 
prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje 
hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne 
prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a 
spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ivan Barla, starosta obce


