
 
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 

5. apríl – 11. apríl A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  5.4. Veľkonočný pondelok Oktáva   9:00  Štefan Vjatrak, streamovaná sv. omša 
Ut  6.4. Veľkonočný utorok   
St  7.4. Veľkonočná streda    Anna Jamrichová 
Št  8.4. Veľkonočný štvrtok    Anna Gregorčoková č.137 
Pia 9.4. Veľkonočný piatok    rodičov 
So 10.4. Veľkonočná sobota    Anna Forgáčová 
Ne 11.4. Nedeľa Božieho milosrdenstva   9:00 Za farnosť, streamovaná sv. omša 

 
 V utorok je výročný deň smrti sv. Metoda (885). 

 Na budúcu nedeľu (11.4.) hneď po sv. omši bude rozhovor s p. farárom Martinom Pečarkom, ktorý je už 
v našej farnosti viac ako rok, aby sme ho mali možnosť viac spoznať, keďže doteraz je stále obmedzené 
stretávanie. Ak máte otázky, môžete ich posielať v priebehu týždňa (do soboty) na mail podkonice@fara.sk 

 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 345€, zbierka pre prenasledovaných 30€ - dokopy 
spolu 245€, Boží hrob 570€ a na účet z tohto týždňa bolo 35€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 BÚ vám oznamuje, že banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec, vyhlasuje výberové konanie na 
pozíciu riaditeľa/riaditeľky školy. Tentoraz sa výberové konanie dotýka ôsmych našich škôl. Bližšie informácie 
o konaniach sa nachádzajú na nástenke.  

 Z domácej úlohy pre deti z minulej nedele vyhrávajú: Terezka Nemcová, Anička a Jonáško Barla, Kubko 
Budaj, Hanka a Matúško Horváth, Vaneska Svobodová a Terezka a Šimonko Kostúr. Veľmi pekne ďakujem 
za pozornosť a účasť. Ceny budú doručené. Dnešná úloha je: Z čoho sa dnes tešíme? Každú nedeľu a dnes 
zvlášť?  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


