
 
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 

14. marec – 20. marec 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 14.3. féria 18:00  Emília, Anton a brat Viliam 
Ut 15.3. féria 15:00  Elena Porubčanová – pohrebná sv. omša 
St 16.3. féria 18:00  z rod. Drakovej 
Št 17.3. féria 7:30  Ondrej a rodičia 
Pi 18.3. Vigília Sv. Jozefa, slávnosť 18:00  Stanislav Turčan a rodičia 

So 19.3. Sv. Jozefa, ženícha 
Preblahoslavenej Panny Márie, slá. 9:00  Jozef Kostúr, nedožitých 100 r. a dcéra Martuška 

nedožitých 74 r. 
Ne 20.3. Tretia pôstna nedeľa 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes bolo stretnutie birmovancov o 8:00 hod. 

 V piatky a nedele sa v pôstnom období budeme modliť Krížovú cestu. V piatok pred sv. omšou o 17:15 hod. 
niekto z vás a v nedeľu o 14:00 hod. sa budem modliť ja s vami. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Úloha z piatka je: Keď 
prinášame dar na oltár, čo máme spĺňať? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 V sobotu na Sv. Jozefa bude sv. omša slávnostná o 9:00 hod.  

 Veľké spovedanie pred Veľkou nocou s viacerými kňazmi bude pred Kvetnou nedeľou v sobotu 9.4.2022 od 
9:00 do 11:00 hod. 

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať 
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 
štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 
Modlitbu nájdete v laviciach vytlačenú. 

 Podpora pre Ukrajinu: Do dnes trvá zbierka finančná aj materiálna. Peniaze môžete dávať vzadu do 
pokladničky s nápisom Zbierka pre Ukrajinu, alebo môžete priniesť potraviny a drogériu na faru podľa 
zoznamu na papieri na nástenke. Za vyzbierané peniaze sa nakúpia komodity podľa poskytnutého zoznamu, 
ktoré budú distribuované cez Červený kríž, Charitu postihnutým osobám na Ukrajine. Obec vyčlenila 
z rozpočtu 2000€. Prispieť je možné aj online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na 
číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi  SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Finančnú pomoc 
utečencom, ktorí sú a budú umiestnení na území našej diecézy je možné poskytnúť na účet BÚ: IBAN: 
SK5309000000000303486538, VS: 3802022.  

 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) a 
Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitatívni pracovníci 
koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. "Registrácia je k dispozícii na 
https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania," píše sa na webe tlačovej kancelárie KBS. Katolícka cirkev na 



Slovensku deklaruje ochotu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou. "Ak máte možnosť poskytnúť 
ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať," vyzýva cirkev verejnosť. 

 Účasť na verejných bohoslužbách je od 26.2. v režime ZÁKLAD (čo znamená pre všetkých ľudí bez 
obmedzenia). Ostalo už len povinné nosenie respirátora v interiéri. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček z posledného týždňa v hotovosti bol 50€, na farnosť a kostol na účet 40€, zbierka na charitu 195€, 
a na účet prišlo 10€, zbierka pre Ukrajinu z minulej nedele 450€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Komunita Emanuel pozýva mladých na víkendové stretnutie (14-17. 4.2022) pre 100 mladých ľudí vo veku 
od 18 do 35 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť chvíle ticha v meditácii, skupinky 
zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale predovšetkým oslávenie 
veľkonočného trojdnia. Viac info na www.emanuel.sk/velkanoc  

 Centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva na víkendové stretnutie Ráchelina vinica. Program je 
určený matkám, otcom, príbuzným potrateného dieťaťa, ale i lekárom a zdravotným sestrám, ktorí majú 
skúsenosť úmyselného i spontánneho potratu. Najbližšie stretnutie sa koná v termíne 1.-3. apríla 2022 v 
Košickom kraji. Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk, tel. 0911 911 794. Viac informácií na: 
http://rachel.rodinabb.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


