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F A R S K É   O Z N A M Y 

12. apríl – 18. apríl A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  12.4. féria     Anton Lacko 
Ut  13.4. féria   
St  14.4. féria    Mária a Alžbeta 
Št  15.4. féria   Za zdravie a BP pre vnučku a celú rodinu 
Pia 16.4. féria    Anna a Ján Budaj a syn Jozef 
So 17.4. féria    Anton, Emília Balková a brat Viliam 
Ne 18.4. Tretia Veľkonočná nedeľa   9:00 Za farnosť, streamovaná 
 V nedeľu od 14:00 do 16:00 hod. bude otvorený kostol. 

 Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz a splní 
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá 
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše 
v očistci.  

 Po skončení nedeľnej omše prebehol online rozhovor s p. farárom Martinom Pečarkom, aby sme ho lepšie 
spoznali, keďže počas roka bol väčšinou zákaz stretávania. Link na záznam rozhovoru nájdete v článku na 
stránke www.NasePodkonice.sk 

 KBS na svojom online rokovaní (31.3.2021) rozhodla, že  11. apríla 2021 v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 
desaťminútovým zvonením zvonov na našich katolíckych kostoloch, pozve veriacich k modlitbe za všetkých, 
ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky obete pandémie. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby 
prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. Náš diecézny biskup Mons. 
Marián Chovanec prosí, aby sa v nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie spustili na desať minút zvony vo 
svojich farnostiach. Pozývam Vás všetkých o 12:00 hod. k modlitbe na tento úmysel.   

 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€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 Z domácej úlohy z minulej nedele vyhrávajú: Tomáško a Terezka Nemcová, Anička a Jonáško Barla, Hanka a 
Matúško Horváth, Vaneska Svobodová a Terezka a Šimonko Kostúr. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť 
a účasť. Ceny budú doručené. Dnešná úloha i celého týždňa je: Konať skutky milosrdenstva. Pomôže vám 
v tom príloha obrázok. Prosím rodičov, st. rodičov, ktokoľvek, aby mi dali vedieť o týchto skutkoch. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


