
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 
4. máj – 10. máj A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  4.5. sv. Floriána, mučeníka, spom.   Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu 
Ut  5.5. féria  --- 
St  6.5. féria 18:00  rodičia Anna, Alexander, deti, st. rodičia  
Št  7.5. féria 7:30  rodina Ivaničová  
Pia 8.5. féria 18:00  rodičia Anna a František Slobodníkoví 
So 9.5. féria 7:30  Juraj a Anna Očenášová, deti, rodičia, st. rodičia 
Ne 10.5. Piata Veľkonočná Nedeľa 9:00 Za farnosť 

 

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

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

 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. 

 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 bolo v hotovosti 140€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 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 z marca, kde sa nikto neozval sú presunuté na júl. Z apríla sa budú presúvať na 
august, 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. 

 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. 

...pokračovanie na ďalšej strane 



 Bohoslužieb sa uvoľňovanie opatrení má dotknúť v druhej fáze: jej začiatok je avizovaný na stredu 6. 
mája. O konkrétnej podobe uvoľňovania v tejto chvíli prebieha diskusia medzi odborníkmi. A tí sú v 
priamom kontakte s predstaviteľmi cirkví. Hoci médiá už vopred prinášajú rozličné vyjadrenia o 
počtoch, veku, atď, treba počkať na výsledok vedeckého konzília a následné rozhodnutie vlády. 
Sporiť sa a špekulovať o tom, aké bude mať uvoľňovanie podobu, je málo užitočné. Jedno však 
zrejmé je: ešte nepôjde o úplné zrušenie opatrení. Stále bude platiť viacero obmedzení. Preto zostane 
pre veriacich v platnosti aj dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Ten bude pokračovať až do 
chvíle, keď zákazy zhromažďovania definitívne pominú. To treba mať na pamäti, nech už sa 
predstavia akékoľvek pravidlá. Zároveň treba mať na pamäti aj potrebu veľkej trpezlivosti a 
ohľaduplnosti. Je vopred jasné, že každé čiastočné uvoľnenie bude mať aj svoje nedostatky. Bude 
však na nás ako sa k dočasným pravidlám postavíme a ako ich dokážeme využiť na dobré. Musíme 
nateraz akceptovať to, že publikovanie konkrétnych detailov nových opatrení sa očakáva na začiatku 
budúceho týždňa, a ich uvedenie do praxe v stredu 6. mája. Že sa ešte nebude naplno využívať 
kapacita chrámov alebo že sa odporučí aj slávenie v exteriéri, že budú povinné rúška, odstupy, 
dezinfekcia, atď... to sa dá povedať už teraz. Ostatné: prosím, počkajme. Hovorca KBS. Viac na 
TKKBS. 


