
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 
27. apríl – 3. máj A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  27.4. féria po 3. veľk. ned. 14:00 Anton Mikulčík, pohrebná 
Ut  28.4. féria  Ö Emília Gregorčoková 

St  29.4. 
sv. Kataríny Sienskej, panny 
a učiteľky Cirkvi, patrónky 
Európy, sviatok 

18:00 Ö  rodičia Veronika, Viliam, Anna, Ján (online v 
kostole) 

Št  30.4. féria  Za zdravie a BP pre ženy z prístrešia u Gregorov (FÚ) 
Pia 1.5. féria  Ö Emil 

So 2.5. sv. Atanáza, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, spom.  Ö rodičia Chabanoví, Porubčanoví, BP starkej Elene 

(FÚ) 
Ne 3.5. Štvrtá Veľkonočná Nedeľa 9:00 Za farnosť 

v V nedele bude možnosť o 9:00 hod. sledovať online sv. omšu, na ktorú vás všetkých srdečne  
pozývame, a od 10:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej poklone pred kostolom.  

v V stredu o 18:00 hod. bude možnosť sledovať online sv. omšu s krátkou adoráciou. 

v Existuje stránka www.podnaomsu.sk kde je možnosť sledovať sv. omše iných farnosti cez internet. 

v Na 1. piatok spovedanie chorých, žiaľ, zatiaľ stále ešte nemôže byť, ostatných spovedám ako 
doteraz, po dohovore so mnou. 

v 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. 

v 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 spolu 
115 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

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

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

v Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte, aby ste vedeli, 
ktorý deň to bude. Kde je v oznamoch pri úmysle napísané FÚ, znamená, že úmysel je odsúhlasený 
odslúžiť súkromne na fare. Stále je možnosť, že vám nasledujúce zapísané úmysly odslúžim súkromne 
sám na fare, ale len po dohode s vami. Ak to niekto nevyužije, namiesto nich slúžim nové úmysly, 
ktoré ste mi volali.   

                   ...pokračovanie na ďalšej strane 
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v Kým trvá pandémia, naďalej zostáva možnosť získavať plnomocné odpustky ľuďom nakazeným 
koronavírusom, aj tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete ktorí sa za nich modlia. 
Vyhlásenie Apoštolskej penitenciárie zo dňa 20.3.2020. 

v Asistenciu na VN a tiež teraz pri sv. omšiach, som navrhol ja, a potom po spoločnom rozhodnutí 
s Farskou radou. Je to aj, povedal by som v tejto dobe „quazi odmena“, ale hlavne preventíva, aby sa v 
kostole striedal čo najmenší okruh ľudí, aby sme aj týmto zamedzili prípadnému šíreniu koronavírusu.  

v V tomto mesiaci máj je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer 
nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto pápež František 
by chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v 
domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si 
oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko 
nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť. 


