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F A R S K É   O Z N A M Y 

29. marec – 4. apríl A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  29.3. Pondelok Veľkého týždňa    Vlasta Zaťková 
Ut  30.3. Utorok Veľkého týždňa   
St  31.3. Streda Veľkého týždňa    Ľubomír a Cyril, 2. výr. 

Št  1.4. Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00 Za našich miništrantov, akolytov, lektorov, organistov, 
zboristov a kostolníka - streamovaná 

Pia 2.4. Veľký Piatok 15:00 
20:00 

Slávenie utrpenia a smrti Pána - streamovaná 
Krížová cesta - streamovaná 

So 3.4. Biela Sobota - Veľkonočná vigília 19:30 Za všetkých dobrodincov na kostol a faru - stream. 
Ne 4.4. Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 10:00 Za farnosť - streamovaná 

 
 Dnes je 36. Svetový deň mládeže. Tento deň ustanovil sv. Ján Pavol II. v roku 1985. 

 Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa 
začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, 
vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. 

 V stredu od 13:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. Budem udeľovať tiež sviatosť Pomazanie 
chorých. Chorých môžete kedykoľvek ešte dohlásiť. 

 V štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu bude online prenos sv. omší na YouTube Farnosť Podkonice podľa času 
v oznamoch, za účasti najnutnejšej asistencie. V piatok bude navyše streamovaná Krížová cesta o 20:00 hod. 

 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. 

 Na Bielu sobotu od 9:00 – 19:00 bude možnosť poklony a úcty Krista ležiaceho v hrobe.  

 Stále platí zákaz slúžiť verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte sú pre 
pohrebný, sobášny a krstný obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. 
omša je platná aj doma pri sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. 
Komu to takto nevyhovuje, zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. 
omše. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček, príspevky na kostol a milodary v hotovosti bolo 100€, zbierka pre prenasledovaných 85€ a na účet 
z tohto týždňa bolo 30€, pre prenasledovaných 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 Diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, bude Veľkonočné trojdnie sláviť v Katedrále sv. Františka 
Xaverského v tých istých časoch, ako u nás. Obrady bude z našej katedrály prenášať Rádio Lumen cez 
rádioprijímače, ako aj „streamovať“ prostredníctvom svojej facebookovej stránky. 

 BÚ vám oznamuje – a prosí o spropagovanie – že banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec, vyhlasuje 
výberové konanie na pozíciu manažéra ekonomického oddelenia biskupstva. Náplňou jeho práce je 



predovšetkým riadiaca a kontrolná činnosť v oblasti ekonomiky, príprava a spracovanie ekonomických 
výkazov, závierok, rozpočtov a pod. Jedným zo základných predpokladov pre prijatie na uvedenú pozíciu je 
ekonomické vzdelanie, manažérska prax a odporúčanie miestneho kňaza. Záujem o uvedenú pracovnú pozíciu 
prosíme komunikovať prostredníctvom správcu farnosti, ktorej je uchádzač farníkom. 

 Z domácej úlohy pre deti z minulej nedele vyhrávajú: Anička a Jonáško Barla, Hanka a Matúško Horváth a 
Terezka a Šimonko Kostúr. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a účasť. Ceny budú doručené. Dnešná úloha 
je: Kto z učeníkov zradil Ježiša? Čo povedal Ježiš o tých čo zrádzajú? 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


