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Martin Pečarka, správca farnosti

prvé číslo Farského inFormátora nám prinieslo veľa pozitívnych ohlasov od vás, preto 
sme sa rozhodli, že v jeho vydávaní budeme podľa množstva aktuálnych informácií 
pokračovať. 

Naši biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania sa, ktorý 
zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení 
verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto obrady Veľkého týždňa (Kvetná 
nedeľa a obrady Veľkej Noci) treba sláviť len súkromne (s najnutnejšou asistenciou), bez 
prítomnosti verejnosti, a to v katedrálnych a farských chrámoch. Odporúča sa, aby sa 
veriaci duchovne (resp. pomocou elektronického média) zapojili do týchto slávení doma. 
Spolu s farskou radou preto hľadáme riešenie, ako by bolo možné sprostredkovať vám 
našu farskú liturgiu prostredníctvom internetu u vás doma. 

Drahí bratia a sestry,
 

V tomto čase chceme byť ešte viac jednotní a spoločne sa celá farnosť modliť za 
všetkých, ktorí sú ohrození epidémiou koronavírusu. Preto vás pozývam k modlitbe sv. 
ruženca, ktorý sa budeme modliť každý deň doma vo svojich rodinách. Touto modlitbou 
môžeme získavať aj plnomocné odpustky.

Prajem nám všetkým, aby sme v tomto čase, keď všetko dezinfikujeme, urobili aj 
dôkladnú dezinfekciu našich vlastných sŕdc. Máme mnoho času, aby sme si urobili 
dokonalé spytovanie svedomia, nech Bohu odovzdáme všetko, čo nám bráni v stretnutí s 
ním. Lebo jedine on je ten, s ktorým aj keď zomrieme, nezomrieme naveky, ale budeme žiť 
večne. Vyprosujem všetkým takúto vieru v Ježiša, ktorý je Boh a je Pánom nad všetkým - 
aj nad tou búrkou, ktorú práve prežívame. Boh vám žehnaj +

NEDEĽNÁ KÁZEŇ

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. Uplynulú 5. pôstnu 
nedeľu (29.3.) nájdete na spomínanej stránke alebo ju načítate cez QR 
kód (vedľa) priamo do svojho mobilu. 5. pôstna

nedeľa
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Piatok (3.4.):   + Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu

Pre tento týždeň boli pôvodne zapísané tieto úmysly:

Štvrtok (2.4.):   + manžel Milan Patráš, rodičia Adela, Jozef

 

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a 
trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj 
rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba 
rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských 
úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré 
biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako 
aj Apoštolská penitenciária. „Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. 
Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo 
všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ Biskupi na tento čas veriacich 
dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré 
nájdete na stránke www.tkkbs.sk v plnom znení. 
 

Nedeľa (5.4.):   Za farnosť
Sobota (4.4.):   Za BP a zdravie pre rodinu Jozefa Slobodníka

Biskupský úrad v tomto čase vyzýva nás kňazov k týmto opatreniam: keďže nie je 
dovolené zhromaždovať sa, z tohto dôvodu nie je vhodné ľudí pozývať na spoveď, ale 
skôr ich viesť k tomu, aby si sami často vzbudzovali dokonalú ľútosť s pevným 
rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Princíp „nevychádzať z domu“ je 
aj pre veriacich kľúčový. Spoveď pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov 
nebude. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodne si s kňazom termín a 
miesto. Najlepšie je spovedať sa v otvorenom priestore, napr. v areáli kostola, alebo 
celkom vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba 
primerane vzdialení. Tradičné spovedanie chorých po domoch na prvý piatok a 
pred Veľkou nocou sa v tomto mimoriadnom období nekoná. Ak vás volajú ku 
chorým, ktorým sa vážne zhoršil zdravotný stav alebo sú v nebezpečenstve smrti, pri 
zachovaní hygienických predpisov choďte (majte rúško a použite dezinfekciu). Ak 
uznáte za vhodné podať sväté prijímanie na ruku, je to možné. Návštevy infikovaných 
pacientov, ktorí nie sú v bezprostrednom ohrození života, treba odložiť a pokiaľ sú chorí 
či v karanténe, k nim nechodiť. 

Streda (1.4.):   + Františka, Ladislav, Mária, Anton
Utorok (31.3.):  bez úmyslu
Pondelok (30.3.):  + Lýdia a Róbert Kostúr

 

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.

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
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Tiež nás biskupi vyzývajú, prijímať čo najčastejšie duchovné sv. prijímanie. Viac na 
nástenke a na nasledujúcej strane inFormátora.

Biskupský úrad nás pozýva v týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť 
prítomné na svätej omši, viac si uvedomovať dar slobodného a verejného slávenia 
bohoslužieb. Ponúkame rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“ na nasledujúce nedele a 
povzbudzujeme ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri 
ich spoločnej rodinnej liturgii: Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: 
zastolom.sk  Túto liturgiu  pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti. 

Príspevky na kostol alebo zvonček môžete posielať aj na farský účet:

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.

Na budúcu nedeľu (5.4.) bude možnosť od 10:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej 
poklone pred kostolom.

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 stránke www.tkkbs.sk.

Veľmi pekne ďakujem Jarovi Kostúrovi za iniciáciu farského informátora, farskej rade 
za pomoc pri jeho zrealizovaní a Jánovi Chabanovi za tlač. Pán Boh vás žehnaj + i v 
ďalších vašich dielach.

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

Veľmi pekne ďakujem obecnému úradu za dotáciu na kostol v hodnote 2000€.

SK91 0900 0000 0000 5018 0927. V tomto týždni príspevky na kostol a zvonček 
v hotovosti a na účet bolo spolu 220€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať..
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Pri sviatosti Eucharistie to teda znamenalo nasledovné: sviatostné prijímanie 
Eucharistie = fyzické zjedenie premeneného chleba, či vypitie premeneného vína; 
duchovné prijímanie = uvedomenie si, Koho Telo a Krv jem či pijem. Na základe 
duchovného prijímania sa teda rozlišovalo či Eucharistiu prijímam hodne, alebo nehodne; 
či ju prijímam pre spásu, alebo pre zatratenie. Či som hodným prijatím Eucharistie prehĺbil 
v sebe milosť posväcujúcu; alebo či som nehodným prijatím spáchal ťažký hriech 
svätokrádeže a milosť posväcujúcu nadobro stratil. Zmenu priniesol teologický pohľad 
Tomáša Akvinského, ktorý dokázal, že je možné oddelenie sviatostného a duchovného 
prijímania. Túto svoju teóriu rozpracoval vo svojom azda najznámejšom diele Teologická 
suma. 

AKO TO VZNIKLO?
 

ČO TO JE?

Kľúčovým slovom Tomášovho pohľadu bolo slovo túžba. Podľa Tomáša, túžba 
dovoľuje prijať účinok budúcej veci, ktorá už pôsobí, hoci ešte nenastala. Dieťa túži po 
zmrzline, a hoci ju ešte nemá v ruke a nemá na jazyku ešte jej chuť, v duši už prežíva 
radosť, ktorú mu chuť zmrzliny prináša na duši. Na tomto základe chápania človeka 
postavil potom Tomáš aj teóriu krstu túžby, ktorá sa stala súčasťou cirkevného učenia 
(pozri Katechizmus katolíckej cirkvi, bod 1258).

Duchovné prijímanie je teda spôsob ako sa spojiť s reálnou prítomnosťou Ježiša 
Krista prítomného v Eucharistii (aj vtedy keď túto sviatosť nemôžem prijať). Nejde teda o 
„duchovný spôsob prijatia sviatosti Eucharistie“, ako sa často domnievame, a možno si to 
v mysli takto nesprávne i predstavujeme. Duchovným prijímaním získavame ovocie a 
úžitok sviatosti Eucharistie, a nimi sú Kristova prítomnosť v našej duši a Božia milosť.

A na rovnakom dokázal Tomáš postaviť i oddelenie sviatostného prijímania 
Eucharistie od duchovného, čo rovnako Cirkev prijala do svojho učenia. Stalo sa tak na 
Tridentskom koncile, ktorý definoval tri spôsoby prijatia sviatosti Eucharistie: "Čo do 
vykonania, naši otcovia správne rozlišovali tri spôsoby prijímania tejto sviatosti. 
Vskutku vyučovali, že niektorí ho prijímajú výlučne sviatostne, ako hriešnici; iní 
výlučne duchovne, a to sú tí, ktorí jedia nebeský chlieb aktom túžby, živou vierou 
činnou skrze lásku (Gal 5, 6), a obsahujú tak jej ovocie a úžitok; tretí ju prijímajú 
sviatostne a súčasne duchovne (kánon 8), a to sú tí, ktorí najskôr seba skúmajú a 
pripravujú na pristúpenie v svadobnom odeve k tomuto božskému stolu (porov. Mt 
22, 11)."

V dejinách teológie sviatostí nebola ľahká cesta k dnešnému chápaniu sviatostného a 
duchovného prijímania. Až do 13. storočia sa tieto dva spôsoby, hoci boli známe, chápali 
ako "súčasne vykonateľné a neoddeliteľné". Nebolo možné chápať ich ako oddelene 
(samostatne) vykonateľné. Pod sviatostným prijímaním sa chápalo totiž fyzické prijatie 
znakov akejkoľvek sviatosti a pod duchovným prijímaním zase či toto fyzické prijatie 
sviatosti má nejaký účinok na duši a kedy, a aký.

 

DUCHOVNÉ PRIJÍMANIE...
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KTO MÔŽE DUCHOVNE PRIJÍMAŤ?

 - sviatostné a duchovné prijatie Eucharistie = najhodnejší a najužitočnejší spôsob 
prijatia sviatosti Eucharistie, teda znaku!, ktorý v sebe reálne, skutočne a podstatne 
nesie Kristovo Telo a Krv, a tak prináša Kristovu prítomnosť do našej duše

Duchovné prijímanie má tak byť súčasťou každého sviatostného prijímania, ktoré 
konáme počas svätej omše, pokiaľ chceme, aby toto sviatostné prijímanie malo aj v nás 
účinok. No ako vidíme, je možné toto duchovné prijímanie vykonať s úžitkom aj mimo 
sviatostného prijímania, pokiaľ nám toto nie je umožnené.

 - výlučne sviatostné prijatie Eucharistie = prijatie sviatosti (sviatosť je v našej teológii 
definovaná ako viditeľný znak neviditeľnej Božej milosti), teda znaku!, teda prijatie 
premeneného chleba, či premeneného vína do našich útrob, bez uvedomenia si čo tento 
znak znamená a koho prítomnosť mi prináša (takéto prijímanie neprináša žiaden úžitok zo 
sviatosti, naopak častokrát sa blíži k nehodnému prijímaniu sviatosti!)

Môžeme si to vysvetliť aj takto:

 - výlučne duchovné prijímanie = prijatie Kristovej prítomnosti do našej duše, bez prijatia 
sviatosti, teda znaku!

SDLic. Branislav Markovič, na doplnenie témy:  článok v KN 22/2015

Z podstaty duchovného prijímania, ako sme si ju doteraz vysvetlili, je zrejmé, že 
duchovným prijímaním sa napĺňa naša duša Kristovou prítomnosťou. Z toho je potom aj 
jasné, kto vlastne môže duchovne prijímať  každý, kto je schopný do svojej duše prijať 
Krista ako hosťa do domu. Túto schopnosť nemá len človek, ktorý žije v smrteľnom 
hriechu!

ÚRYVOK ZO ZAMYSLENIA PÁPEŽA - URBI ET ORBI 

...búrka odhaľuje našu zraniteľnosť a 
objavuje tie falošné a povrchné istoty, na 
ktorých sme si postavili naše agendy, naše 
plány, naše zvyky a priority. Ukazuje nám, ako 
sme nechali uspaté a opustené to, čo živí, 
podporuje a dáva silu nášmu životu a nášmu 
spoločenstvu. Búrka vynáša na svetlo všetky 
tie zámery „zabaliť” a dať do zabudnutia to, čo 
živilo dušu našich národov. Odhaľuje všetky 
snahy uspať sa zdanlivo „zachraňujúcimi“ 
zvykmi, neschopnými oprieť sa o naše korene 
a dať zaznieť pamäti našich starcov, zbavujúc 
sa tak imunity, nevyhnutnej, aby sme mohli 
čeliť nepriazni. Búrkou opadla fasáda tých 
stereotypov, ktorými sme zakrývali naše 
„ego“, neustále ustarostení o náš imidž; a 
odhalila sa opäť tá (požehnaná) spoločná 
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Rím - Vatikán 27.3.2020

príslušnosť, z ktorej sa nemôžeme vymknúť: že sme navzájom bratia.

„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Pane, tvoje slovo dnes večer tne do 
živého a týka sa nás, všetkých. V tomto našom svete, ktorý ty miluješ viac než my, sme 
napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na všetko. Lakomí po zárobku, 
nechali sme sa pohltiť vecami a vyčerpať náhlením. Nezastavili sme sa pred tvojimi 
výzvami, nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie 
chudobných a našej ťažko chorej planéty. Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme 
si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete. Teraz, keď sa nachádzame na 
rozbúrenom mori, voláme k tebe: „Zobuď sa, Pane!”

„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Počiatkom viery je uvedomiť si, že 
potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána 
ako dávni námorníci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lodiek nášho života. 
Zverme mu naše strachy, aby ich on premohol. Tak ako učeníci, aj my zakúsime, že s 
ním na palube sa nejde ku dnu. Pretože toto je Božia sila: obrátiť na dobro všetko, čo sa 
nám prihodí, aj keď sú to zlé veci. On utišuje naše búrky, pretože s Bohom život nikdy 
nezomiera...

„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Pane, obraciaš sa na nás s výzvou, 
výzvou po viere. Čo nie je len veriť, že jestvuješ, ale prísť k tebe a s dôverou sa ti odovzdať. 
Cez túto pôstnu dobu zaznieva tvoja naliehavá výzva: „Zmeňte sa!”, „Obráťte sa ku mne 
celým svojím srdcom” (Joel 2, 12). Voláš nás, aby sme prijali tento čas skúšky ako čas 
rozhodnutia sa. Nie je to čas tvojho súdu, ale nášho súdu: čas vybrať si, čo stojí za to a čo sa 
pomíňa, rozoznať, čo je nevyhnutné od toho, čo nie je. Je to čas presmerovať náš život k 
tebe, Pane, a k druhým. A môžeme pritom pozerať na toľkých našich spolupútnikov, ktorí 
zareagovali v čase strachu a darovali svoj život. Je to účinná sila Ducha rozliata a 
stvárnená do rôznych podôb sebadarovania. Je to život Ducha, ktorý je schopný zachrániť, 
oceniť a ukázať, ako naše životy udržiavajú bežní ľudia  na ktorých sa obyčajne zabúda  
ktorí sa neobjavujú na titulkách novín a časopisov ani na veľkých pódiách posledného 
show, ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce udalosti našich osudov: 
lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, 
prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, 
ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám. Zoči-voči utrpeniam, kde sa meria 
opravdivý rozvoj našich národov, objavujeme a zakúšame Ježišovu veľkňazskú modlitbu 
„aby všetci boli jedno“ (porov. Jn 17, 21). Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, 
šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, 
starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a každodennými gestami, ako čeliť a 
prechádzať krízou prispôsobením svojich zvykov, povznášať zrak a podnecovať 
modlitbu. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. Modlitba a 
tichá služba  toto sú naše víťazné zbrane.

Pápež František, Urbi et orbi
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DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE O UDEĽOVANÍ 
MIMORIADNYCH ODPUSTKOV V AKTUÁLNEJ SITUÁCII 
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1) Veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority 
daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu 
pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu 
krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v 
Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto 
skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky 
(sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to 
bude možné.

Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli 
objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská penitenciária, ex 
auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc 
aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje 
dar odpustkov  v zmysle nasledujúceho nariadenia.

Udeľujú sa úplné odpustky 

4) Veriacim, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a 
viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe 
spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite 
disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev 
nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa 
odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion 
indulgentiarum, 12).

3) Veriaci, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu 
alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo 
vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od 
Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú 
spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. 
Ako uviedol Ján Pavol II. zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je 
zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek 
v ňom nachádza seba samého, svoju ľudskosť, svoju dôstojnosť, svoje poslanie.“ (apošt. 
list Salvifici doloris, 31).

2) Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad 
Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na 
koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dal úplných odpustkov za 
rovnakých podmienok (ako v bode 1.).

Rím - Vatikán, 19.3.2020
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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

SV. OMŠA Z PODKONÍC ONLINE

MODLITBA RUŽENCA V NAŠEJ FARNOSTI

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti, aby sme sa zjednotili v modlitbe svätého 
ruženca, ktorý by sme sa chceli modliť denne o 17:30 hod. v našich domoch a rodinách. 
Chceme prosiť Pán Boha za skončenie epidémie, za všetkých, ktorí sú poznačení 
pandémiou koronavírusu, úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, 
ktorých si Pán povolal k sebe. Ak niekomu nevyhovuje čas, môže sa na naše úmysly 
modliť aj v ktorúkoľvek inú hodinu v ten deň. Ako sa dočítate na inom mieste inFormátora, 
modlitbou sv. ruženca na tieto úmysly môžeme denne získavať úplné odpustky.

Pondelok:  radostný ruženec
Utorok: bolestný ruženec
Streda: bolestný ruženec

Nedeľa: bolestný ruženec

Piatok: bolestný ruženec

Ruženec sa v pôste budeme modliť nasledovne:

Štvrtok: ruženec svetla

Sobota: radostný ruženec

MODLITBA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII

Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov,

Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame! Amen.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska,
prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.

ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby.

Už najbližiu nedeľu (5.4.) by sme vám chceli priniesť skúšobný 
priamy prenos sv. omše, ktorá bude v obvyklom čase o 9:00 hod. Na 
stránkach www.podkonice.sk a www.NasePodkonice.sk nájdete pár 
minút predtým link, ktorý vás nasmeruje na farský YouTube kanál, 
ktorý bude streamovať sv. omšu z nášho kostola. Sv. omša však bude 
prebiehať v uzavretom kostole za asistencie nevyhnutného počtu 
ľudí. Preto vás žiadame, ak by sa aj prenos nepodarilo zrealizovať, 
aby ste do kostola v tom čase nechodili a využili priamy prenos 
v televízii alebo na internete z iných farností. Ďakujeme..

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

2.FORMÁTOR
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