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Drahí priatelia, výnimočná situácia vyžaduje i výnimočný čas. Od stredy sa v našich 
domovoch prísne zatvárajú dvere. My môžeme prežívať tento čas v ústraní a v tichu. 
Môžeme počúvať Krista, ktorý sa k nám chce prihovoriť, v tichu. Teraz počúvame, ako 
svetom vládne smrť. Ľudia zomierajú a všade sa šíri strach. Schovávame si tvár, naše telá 
do ústrania domovov, aby sa nás smrť nedotkla. Nechceme byť tými, ktorých sa to dotkne. 
Chceme byť tými, ktorí budú mať telo zachránené. No keď si pripustíme tú bolesť, ktorá  ....

Zanecháva nám svoju službu, drahí priatelia, ktorú my, kňazi s jeho pečaťou 
preberáme. Sme tu, aby sme vám mohli hovoriť o Kristovi, aby sa naše srdcia naplnené 
Bohom dotýkali vás pohľadom, dlaňou, službou a Kristovým darom - chlebom a vínom. V 
piatok prechádzame tým najbolestivejším, prichádzame do deja plného utrpenia. 
Vnárame sa do jednotlivých postáv v evanjeliu. Pýtame sa Judáša, prečo? Peter, skala, čo 
si spravil? Vkladáme si tŕňovú korunu aj na svoju hlavu, aby sme mohli pocítiť každý tŕň, 
ktorý sa zapichol do ... Jeho tváre. Cítime každý pád, každé pohladenie rukami, či pohľady, 
ktoré Ježiš zachytil svojou cestou. Nakoniec je vyvýšený na kríži. So zločincami, s 
ktorými umiera trestom smrti a pritom už Boh Mojžišovi dával tabule, kde bolo piate:  
"Nezabiješ." Zomiera s pohľadom do Otcových očí. Zostáva ticho a my čakáme. Čakáme 
pri hrobe, kým On zostupuje k zosnulým, k našim drahým. Čakáme, kým Anjel odvalí 
kameň a Ježiš kráča k nám. Kráča k nám, iný, oslávený. Oslávený svojim životom, ktorým 
i on prešiel. Keby neprešiel krížovou cestou, nemohol by byť oslávený. No spoznávame 
ho i my? Iného - s ranami, osláveného, zároveň.

Každý deň pred Veľkou nocou je významný a prináša nám príbeh Kristovho pôsobenia, 
Boha v tele človeka. Toto obdobie je pre nás výnimočné samo o sebe a podčiarkuje ho 
situácia, v ktorej sa nachádzame. Príbeh Ježiša cez stretnutie s jeho priateľmi, s Lazárom, 
ktorého vzkriesil, s priateľmi, ktorí ho aj zradia, zapredajú a predsa, je s nimi, aby sa 
podelil o svoj posledný čas. 

Drahí farníci,
nachádzame sa vo Veľkom týždni a potom vo Veľkonočnom období. Aj v tomto čase, a 

zvlášť v tejto situácii, sa vám chcem prihovoriť, aby som vám bol naďalej blízko a mohli 
sme spolu zdielať Krista v našich životoch. 
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V sobotu od 8:00 - 19:00 bude možnosť poklony a úcty Krista ležiaceho v hrobe. Ležiaci 
Kristus a Najsvätejšia sviatosť bude v hlavnom vchode kostola. Môžte sa tu zastaviť na 
krátku individuálnu poklonu počas vychádzky do prírody. Poprosím, aby sa na tomto 
mieste nachádzali spoločne len osoby, žijúce v jednej domácnosti a aby ste si Krista 
uctili len kľačaním a úklonom, bez žiadneho dotyku. Počas veľkonočného trojdnia sa na 
základe starobylej liturgickej tradície rozdávať sväté prijímanie nebude. Podľa tejto 
tradície sv. prijímanie môže prijať len ten, kto je prítomný v kostole na veľkonočnom 
trojdní.

Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným 
skutkom pokánia. Pôst (ak je možné), sa odporúča predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

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

Vo štvrtok (17:00), piatok (15:00), sobotu (19:30) a nedeľu (9:00) bude online prenos 
sv. omší na YouTube - Farnosť Podkonice, za účasti najnutnejšej asistencie. Viac o 
možnosti sledovania sv. omší sa dozviete na poslednej strane aprílového Spravodaja.

 Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až 
do odvolania. Biskupi nateraz veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. 

Veľmi pekne ďakujem Jarovi Kostúrovi za iniciáciu online sv. omši a farskej rade za 
pomoc pri ich zrealizovaní. Pán Boh vás žehnaj + i v ďalších vašich dielach.

V nedeľu (12.4.) individuálna poklona pred kostolom nebude.

Príspevky na kostol či zvonček môžete posielať aj na farský účet: 
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. V tomto týždni príspevky na kostol, zvonček a 
inFormátor v hotovosti a na účet bolo spolu 375 €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
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....je vo svete, uvidíme, že oni sa nemôžu schovať. Zomierajú denne, nie iba na chrípku, ale 
stotisíce i na hlad, maláriu, či choroby, ktoré si ani nemôžu otestovať, či zadovážiť lieky. 
Apoštoli boli s Kristom, počúvali ho, a spoznávali. Museli prejsť zradou a utrpením, aby 
ho poznali, a nakoniec, aby Krista spoznali aj osláveného. Osláveného Ježiša nie každý 
spozná, iba tí, ktorí si vzali kríž, či dotkli sa jeho rán. Emauzskí učeníci Ježiša cestou 
počúvali ako im vysvetľuje Písmo, zahoreli im srdcia, no otvorili sa im oči, až keď lámal 
chlieb. Tomáš spoznal Ježiša, až keď vložil prsty do jeho rán. Priatelia, keď sa za nami 
zavrú dvere domovov, prežime Kristovu obetu za nás všetkých na celom svete, aby sme po 
vzkriesení spoznali osláveného Krista, lebo sme sa dotkli jeho rán, počúvali Písmo a vzali 
Jeho kríž.

Martin Pečarka, správca farnosti



Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte na číslo 
0908 256 527, aby ste vedeli, ktorý deň to bude. Je aj taká možnosť, že vám omšu 
odslúžim aj 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 vašej prítomnosti, môžete zavolať, lebo môže byť, že to 
niekto nevyužije.

Na najbližšie týždne boli pôvodne zapísané tieto úmysly:

17.5. nedeľa Za farnosť

12.5. utorok bez úmyslu
13.5. streda + rodičia Martin a Anna Ivanič
14.5. štvrtok + Mária a Matúš Burian

11.5. pondelok + Emília Gregorčoková

16.5. sobota BP pre rodinu Barlovú
15.5. piatok + Mária Patrášová

13.4. pondelok  + rodičia

16.4. štvrtok + Anna a Vladimír Očenáš a ostatná rodina
17.4. piatok + Ludvik a Irena Flaškovci
18.4. sobota + Irena a Ján Stanko

14.4. utorok  + Ľudovít, Božiu pomoc pre rodinu

20.4. pondelok Poďakovanie za dožité roky, BP pre rodinu Očenášovú

23.4. štvrtok Za dožitých 70 rokov pre Máriu
24.4. piatok + Juraj a Emília Očenášová, deti, rodičia, st. rodičia
25.4. sobota Poďakovanie za dožitých 80 r. Anny a prosba o BP do ďalších rokov

19.4. nedeľa Za farnosť

27.4. pondelok + Emília Gregorčoková

15.4. streda  + Mária Randová a Milan Randa

22.4. streda + Mária Chabanová

26.4. nedeľa Za farnosť

29.4. streda + rodičia Veronika, Viliam, Anna, Ján

1.5. piatok + Emil
2.5. sobota + rodičia Chabanoví, Porubčanoví, BP starkej Elene

30.4. štvrtok Za zdravie a BP pre ženy z prístrešia u Gregorov

6.5. streda  + rodičia Anna, Alexander, deti, st. rodičia
7.5. štvrtok + rodina Ivaničová
8.5. piatok + rodičia Anna a František Slobodníkoví
9.5. sobota Na úmysel

3.5. nedeľa Za farnosť

4.5. pondelok + Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu

10.5. nedeľa Za farnosť
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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

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

MODLITBA RUŽENCA V NAŠEJ FARNOSTI

Pondelok:  radostný ruženec
Ruženec sa teraz budeme modliť nasledovne:

Utorok: bolestný ruženec

Štvrtok: ruženec svetla
Streda: bolestný ruženec

Piatok: bolestný ruženec
Sobota: radostný ruženec

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti, aby sme sa aj naďalej zjednotili v 
modlitbe svätého ruženca, ktorý sa modlíme denne o 17:30 hod. v našich domoch a 
rodinách. Prosíme v ňom Pána 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. 

Nedeľa: slávnostný ruženec

SVÄTÁ KORONA - PATRÓNKA V ČASOCH EPIDÉMIE

MODLITBA K SV. KORONE
Pane Ježišu Kriste, ty si prišiel na tento svet, aby si nás spasil. Zhliadni láskavo na nás 

teraz, keď ťa prosíme, aby si nás a všetkých tých, ktorí ti slúžia, uchránil pred touto 
epidémiou. Uzdrav chorých, zmierni utrpenie, priveď späť tých, ktorí poblúdili, ale 
predovšetkým, Pane, posilni našu vieru. Daj nám milosť, aby sme ťa nasledovali a bez 
strachu či váhania brali na ramená svoj každodenný kríž tak, ako aj mučeníčka svätá 
Korona, ktorá obetovala svoj život z lásky k tebe. Pane Ježišu Kriste, Syn Živého Boha, 
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Svätá Korona, patrónka obetí epidémií, oroduj za nás.

V súčasných podmienkach šírenia koronavírusu po 
celom svete je potrebné pripomenúť si postavu mučeníčky z 
prvých storočí kresťanstva – svätu Koronu, krorá bola 
uctievaná dlhý čas ako patrónka a ochrankyňa pred 
epidémiami. Žila okolo roku 160 a zomrela výnimočne 
krutým spôsobom potom, keď pred svojim panovníkom 
odmietla obetovať pohanským modlám, čím ukázala 
príklad vernosti vo viere. 
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