
 
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 

3. október – 9. október 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 3.10. féria    
Ut 4.10. Sv. Františka Assiského, spom.    
St 5.10. féria   
Št 6.10. Za povolania na kňazský stav, vot.    7:30 Poďakovanie za dar života pre Marcela a prosba za 

zdravie pre matku, dcéru a vnuka 
Pi 7.10. Ružencovej Panny Márie, spom.  18:00  rodičia, bratia a sestry 
So 8.10. féria    7:30 Za Božiu pomoc rodiny Šípkovej a Kvačekovej 
Ne 9.10. Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 V pondelok, utorok a stredu sv. omše nebudú, som odcestovaný. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatku je: Ako máme spoznávať Ježiša, Pána Boha? 
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na poslednú opekačku na fare. 

 Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve, nábožnom združení alebo sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí 
Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom TV alebo rozhlasového 
prenosu. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. 
k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá 
podľa zaužívaného zvyku. Potrebné sú aj zvyčajné podmienky. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 110€, dary na kostol 30€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.  

 Úmysly sv. omši sa na váš podnet budú od teraz zapisovať na štvrťrok ako ste boli naučený. Každá rodina 
môže mať zapísané maximálne dva úmysly, keď sa odslúži jeden úmysel, môže zapísať potom ďalší, preto, 
aby každý mal možnosť si zapísať. Do konca roka sú ešte 5 úmyslov voľných, keď sa zapíšu, potom sa bude 
zapisovať až 1.1.2023 na prvý štvrťrok. V každom mesiaci si nechám dva úmysly voľné, ak by vyskočil 
nejaký pohreb alebo niečo súrne, vážne. Výročný úmysel nie je súrna vec. 

 Po desiatich rokoch, chcem na váš podnet znova zopakovať Farskú púť do Sv. Zemi. Išlo by sa niekedy 
v marci na budúci rok. Odhadovaná cena by bola asi okolo 800€. Zistil sa priebežný záujem, a už nás tam je 
zapísaných 20 ľudí. S týmto počtom uskutočníme túto púť a ešte nechám vyhlásiť po okolitých dedinách na 
doplnenie autobusu. Stále je teda ešte možnosť sa dopísať kto by mal seriózny záujem, vzadu na papier. 

 Svätý Otec František – katolícka náuka o primeranej obrane - Dobre je, keď si naši veriaci formujú 
svedomie a pýtajú sa, či je morálne, keď sa na Ukrajinu posielajú zbrane (a to aj od nás zo Slovenska)? 



Najlepšie je, že máme morálnu autoritu, pápeža – Skalu (por. Mt 16, 18), ktorý aktuálne vysvetľuje tradičnú 
náuku Katolíckej cirkvi o náležitej obrane (por. KKC 1808, 1909 a články 2263n). Tak to urobil aj pápež 
František dňa 15.9.2022, keď odpovedal na otázky novinárov na palube lietadla počas návratu z trojdňovej 
návštevy Kazachstanu. „Ide o politické rozhodnutie, ktoré môže byť morálne prijateľné, ak je urobené pod 
podmienkami morálky... Sebaobrana je nielen oprávnená, ale je aj prejavom lásky k vlasti… Tí, ktorí niečo 
bránia, to milujú... Dodávky zbraní inej krajine môžu byť nemorálne, ak je ich zámerom vyprovokovať ďalšiu 
vojnu, alebo ak krajina predáva či vyhadzuje zbrane, ktoré už nepotrebuje. Motivácia je tým, čo z veľkej časti 
kvalifikuje morálku takéhoto konania.“         Pápež 
František taktiež vyzval Kyjev, aby bol otvorený prípadnému dialógu s Moskvou aj napriek tomu, že by to 
bolo pre Ukrajinu náročné: „Vždy je ťažké porozumieť dialógu s krajinami, ktoré začali vojnu… je to ťažké, 
ale netreba to zahadzovať... Niekedy agresor dialóg neakceptuje. Aká škoda. Dialóg by sa však mal vždy 
viesť, alebo aspoň ponúkať,“ zdôraznil pápež. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


