
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 
6. apríl – 12. apríl A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  6.4. pondelok Veľkého týždňa 18:30  Peter a BP rodine Barlovej (na fare súkromne) 
Ut  7.4. utorok Veľkého týždňa   Ján a rodičia  (na fare súkromne) 
St  8.4. streda Veľkého týždňa   st. rodičia Beňoví a Jakošoví  
Št  9.4. Zelený štvrtok Pánovej 

večere 17:00 Za našich miništrantov a akolytov 
Pia 10.4. Veľký Piatok 15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána 
So 11.4. Biela Sobota - Veľkonočná 

vigília 19:30 Za všetkých dobrodincov na kostol a faru 

Ne 12.4. Nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania 9:00 Za farnosť 

 

 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. 

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

 V sobotu od 10:00 – 19:00 bude možnosť poklony a úcty Krista ležiaceho v hrobe. Ležiaci 
Kristus a Najsvätejšia sviatosť bude v hlavnom vchode kostola. Prosím, aby ste si ho uctili 
kľačaním a úklonom, bez žiadneho dotyku. Tiež prosím nosiť rúško, dodržiavať od seba 
odstup 4 metre a počet ľudí na námestí max. 15. 

 V nedele bude možnosť od 10:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej poklone pred kostolom.  

 Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do 
odvolania. Biskupi na tento čas 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. 

 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 Farský INformátor v hotovosti a na účet 
bolo spolu 375€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

...pokračovanie na ďalšej strane 



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

 Veľmi pekne ďakujem všetkých za ohľaduplnosť, dodržiavanie pokynov a vzájomnú pomoc. 

 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 to 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. 

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

 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. 


